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 یتانبیروپ . نابیبرخزرمارف نیوفیلعدمحم
 «لزنع» شقنهب

 ناسگمآ
 هدازدرفنمرایدنفسا



 زور تفصه یاهتشاددای

 .هک تسا را رقنبا زاهبصق

۰ 4 

 هییسیت

 ؛اجنآ و اجنبارد یئاهامنیس « یمهش یبهش

 .دناهدوزفا دوخطیلبتمیق رب تحار و ادصیب

 هک دراد یزیواتسد نینچ دبال ینارگ نیا
 جرخولخد و تساهتفرگ الاب یگدنز هنیزه
 نیا . درادن یناوخمه رگیدکی اب ب یردامنی
 رگاشامت هک تسیفرح مهنیا « اما تسیفرح
 ؟دزادرپپ یرتشیپ لوپدیابیمملیفنمادک تباب
 بلغاهک مينکهراشارگا تسین هفازگ هب ینخس
 ءاهامنیس هدرپ یور یاهملیف یهمهیهاگ و
 .تسیجراخ یاهلجنب نیرتعیجف زا ینیجتسد
 اهزورشیا هک يئايلاتبا هزره یامنس هژیو و
 . دنکبم تموکح امنیس یاههدرپرب

 . تسا هتفر الاب هنیزه هک ميريذپیم
 اهامنیس جرخ و لخد هک ميريذبیم یتح و
 هک دن ریذپدیابمها رنیا اما . دناوخسن مهاب
 ! دزرایمنادخ تنعل هب « بلغا ناشیاهملف

 :رگاشامتنمهک دینکر ظنمه اهبلبق تیفیک رد
 !منکتساحا تقامحدحات ار مایحول هداس

 یاهتفه هد و دمآ هدرپ رب رادبارس

 شیاهبتساک مغربلع هک یملیف . دنام هدرپرب
 زا یمن « اهتیصخش شنم و اههطبار رد

 دنامبوخ ملیف . دروآ دوخ اب فیرش یامنیس
 هکینانآ هبیاهناناجیجک نهد. تخورف بوخ
 قسلطم لاذتبایحدن ریذپ تسبرد ار رگاشامت
 . كننادیم

 هتخاس.دیایم هدرپرب هتفهنبا زا مه لزغ
 تست وافتمیامنیس ههبج زا نیتب هب هک ی ئابمیک
 ود ؛ درذگیم لاسا زا هک یهام دنچ نیرد
 .میاهتشاد رادهمانسانش و بوخب یامنیس زا ملیف

 یمشچ هثشوگ ربا یگهریت یالبال زا دیشروخ

 ! دهدیم ناشن

 ابنش هد

 هک ارچ . مبونیمن شدماشوخ یارب
 فراعتیوضت رماب هراب نیارد « مه رتشپ نیز

 اعقاووام وگبهک میراد فاصنا اما مياهتشادن

 شا همه, اهزورنیا .تسرتهب یامنیس یورهر
 لد . دشابیم «ناريا تخاس» ملیف رکف رد

 لوغشم اکیرمآ رد هک تساههچبورب نارگن
 باسحملیفنبا یاهشزرا یور.دناملیف نتخاس
 یردان هتخاس نيا هک تسا دقتعم . دنکیم

 منادیم و دشاب یاهزات هار یحشاشگ دناوتیم
 دنادیم هکنوچ . تسبن اجب شیراودیما هک

 «هیثرم» . دزاسیمیملیغ هنوگه چ و دزاسیم هچ
 یوضترم .تساهتفگن یا دییات دومنهیهت هکار

 راودیمامهام .تسارا ودیمادوریم هکی هار رد

 یفخبلاب مینیب هب ار وا «ماجرف رد هک

 بلرب هنادنمزورپ

 هبنسهس

 نتشاذگ رس رب داشگ هالک كب . مهنبا

 «ملیف ناگدننک دراو زا یضعب هک تسیاهزان
 ورس ناهج رد هکناهملیف تفورعم هب هجوت اب
 یاهملیف ۰ تساهتخادنا هار یناوارف یادص

 و دبیراذگیم شیامنضرعم هیار یشزرایب
 هب یاهمساب یاهنوگ هب ار ملیف ناونع دعب

 یسلاهملیف . دنهدیم تبسن فورعم یاهیلیق
 زا هک تشاد میهاوخ و میراد . مياهتشاد

 هدافتسا ءوس هنامحرب رگاشامت یدننقالع

 ؟ تفگ مدیاب هچ یتسار ! دنرپیم

 هبنشراهچ
 هنوگنبا « یمیدق یاهبلیف شامن اب

 رگا . تسا هتفاب یتنوررپ مرگ رازاب اهبلیف

 هک ميروخیعرب هتکن نیا هب مئوج یب ار تلع
 نانچنآس لکر د لمنسزورمایاهملبف تیک
 دوخ یمبیدقیاهملیف شيامن هک دراد یلورن
 هدئامرد وهتسخهک ی رگ اشامتیا رب تسیتبهوم
 دیوجیم یزیرگ هار هدرب یور یاهیلیف زا
 رادنا وختسایامنس هبنسنار دوخ یگتفش ات
 . دراد زا ربا

 اللشم هکنیا هب یراک : تفگبم یسک
 طاف مرادن تسنژای تسیرنه یمیدق یاهملیف
 رد مدبدیم یملیث میدق رگا هک منادیم | رنیا

 4 درکماضرااعقا وا رمدوت هک یاهنعز ره

 اعقاو . مدیسرتم اعقاو . مدیدنخیم اعقاو
 یوممه الاح اما .. تفرگیم ماهبرگ

 ٩ دزیم . دزیمن یلاجیب فرح

۰ ۸ ۰ 1 

 :هلجمیاههچبو رباب رهظ زادعب نیشیپیهتفه

 هک ار یناهبلیف  رتشیپ . میدرک امنیس دصق
 .میدوب هدید « مد زا دیژرایم ناشنت هب رس
 هب ًامنس نیزا . دش عورش نابایخ رد هسرپ
 هتشادار شیاشامت لمحت هک یملیف . امنیس نآ

 ميدرک هاگن هک ار تعاس دوبن هدرب رد میشاب

 میدوب هدش هتسخ « دو بش هد یاهکندزن
 هبمیتفرگ شیب هناخ هار ؛ مشچ رد باوخ و
 لعحت ملیف هک تقو هچ دنادیم ادخ راظتنا

 ! دنهد ناثن یریذپ

 هعمج

 ۱۰اتب تعاس یهمان رب مه امش منادسن

 هک یاهمانرب ؟ دیاهدینشا ر ویدار هعبج حص

 زاب هاگ هک تسیناربا لیصا یاههنارت صتخم
 . نیشنلد هچ و تسیمبیدق یاهگنهآ یناوخ
 «مونشیم ار اهادص و اهگنهآ نیا یتقو
 گنهآ زایرابسب دیابیمهوگچهک منامع رد
 یتیسوع ناونع 4 ار زورما یاهادص و اه
 ته یشآ « یلاجره یناهگنهآ ؟ تفریذپ
 «یکرت :فلتخمیاهنلم یاهگنهآ زاشوج
 هک « شارخشوگ یلاهادص و ... و یبرع
 !دوشمتفاب اهنآ رد یتیسوم تفاعل رتمک

 گنهآاب ار لیصا اعقاو یاهگنهآ یتقو

 هیرگی هجیتن هب منکی م هباتء یزورما یاه
 , مسریم یروآ



 یاههنارث دیابن :هزات لاحنحا وامنیسیقیسومهرابردیکا
 ٌن هصرع «ملیف شیامن زا لبق | فرح ییانب یروپ شرهاوخ

 ... دن زیم

 یاعمنارت فور «دننآ وخ یک 03

 تشادهلچمراگن ربخای هک یساعت ,

 شرهاوخو یقیسوسرایرد ار یبلاج دپانع
 . دومن حرطم امنپس

۱ ۰ ۳ 
 شرطن یفیسرع هرایرن ی هک تسپ

 عوسضتوالعادح رد ار یقیسوم نم س

 نسییزانآ تلاصا هکنآ طرشب مراد تسود

 یا رجاسض هک تسه مهنیمه یارب و دور

 لیسا یاهگنهآ زا زور و یلحم یاههنا رن

 ,مناعیمن لفاغیه ینا ربا
 یتقو

 دیوک یم

 هسنیسو كي افرص نم يارب اهتیسس

 تیلاعفدصق هجوچیههب نم و تسا ییاثامت

 میوگ »هک ت سا مژالو مرادن ار امنیس نیا رد

 مارتحا شره و یروب مرهاوخ هب ادیدخ

 مدوخ قوم ار یو هشیمه و مراذگیم
 .منادیع

 میسر ییکآ روم وب ۱ امنیس

 !...لاحنح و ءاهدژآ «دمص»

 یزابهناراکن م لتم هنوتیمن یگشیه» 8
 شاهزان لیف رد دعص مالک هیکت نبا !هنک

 زورب ۱ دوب دها وح هد ونیع اهدژزا دبس

 هتسوراد قافتاب دسع شقن رگانبا

 یاهملیف یرس زا یاهزانملیف : شایگشیبه
 هدرب نییرود یولج «كناهوس» ردار دمص
 یزاب هناراک تایلمع هکنیا یلاتنادت + تسا

 یناوا رف لاجنج و هلولو كناهوس رد دیس

 یلاها ۳ تل هتحیگنا رب

 دات

 توهم تخس

 دایص زیورپ! دناهدن دمص ینامرهف تایلبع

 زا رتالاب رد دمص» یففوم نادنچ ه لابرس هک

 ,دوب مدید گرادت نویزیولت یارب ۲, «رطخ
 هب دص» دوب رارق توکس یتده زا ی ِ

 و دنام قوعع هک دژاسب ار «دوریم یزابرس

 ءولج ار «دوشیم اهدا دیس» شوع رد
 ی

 ؛ ملیفییا یرادرملیف تسا هدر نسیرود

 .دوشیم لابلد تعرس هب

 امنس هراس ۱:۳ هرابش - 4 هحفص [3]

۷ «3 

 لاجح

 نتمناسگددننا وخ و ملیف ناگدننک هیهت زا یضعب
 | رتدنتیبیم هک یماگنه « اهبلیف زا یصعب هک رارقتیدب تساهدمآ شیپ ملیف

 اوشیم هدروخرس « هداد تسد زاار نآ نتم رد هک یملیف هکنآ زا لبق ناگدنناوخ
 هدراذسسگ یمومع شیامنهب « دناهددا وخ هنا رت

 دوش

 تساهدشهننا وج یرینف راهش هتخاس ماب سه

 موجه و ناتسبات لصف ندیسرارف اب ٩

 رهشهب یرادربسلیف یاهییکا ءامرگ نادایب
 دنروآیم یور ابرد رانک و یلامش یاه
 دزاسم ایه ار دوخ پیکا دچ نوک اره

 تمیزع لامشیا وه و بآ شوخ یاهرهش هب ات
 هک دندقعم یرادربملیف یاههورگ .دنک
 زادنا مشچ و اه هرظنم نتئاد رطاخب لاعش
 كي یارب یسانم هنیمز دناوتیم ابیز یاه

۱ 

 اهن دمک هزات بیقر یئافو
 ...یینا ری

 تاتروضحفرعمهک ی لافو لامج ۰ یلافو 8

 هنیمز رد دوخ قیفوت زا سب وا ؟ ته

 سابع و لامک شرگید ردارب ود یگدنناوخ
 سپس و « دیناثک یگدنناوخ هصرع هب مهار

 هدئار ملیف رد یزاب هب , یزاجح توعد هب

 كماس هتخاس هک ملیف نيا . تخادرپ هدش

 .تخاسنیدمک كي یئافو لامج زا دوب یمساب

 «تشادمه یبوخ شورف ملیف هک اجنآ زاو

 یراکمه هب , مهار یرگید ناگدننک هیهت
 كنبا « یلافو لامج زا . تخاس بار یواب

 هداعآ هلیبج و دار .دیعس یهارمهب لاءاج ملیف

 یاهزاتداد را رق نینچمه هب , .دشابيم یشیامن

 ملیف رد ات تسا هتشاد دقعنم یمسای كمايساب
 لامج.تسا ملسم هک هچنآ .دنک یزاب وا هژان

 و تایصوصخ رطاخب یئافو
 نادیمبوت

 ی رهچ ثاب شا بس

 یسکهنیمز رد سفت هزاتو هدمآ

 یارب تخسرس یبیقر دیاو . دوب دهاوخ
 ۱ اهنیدسک رگید

 . تسا هدروآ مهارف یاهیالگ نایم یاهزات یریگردو

 قحیاهدنناوخ چیه نآ بچوسپ نا رتالثم . دنرادیم هصرع ار هنارت نآ

 ۱ 71 ۵و ۰ دیایب نارکاهب میف هکنآ یدنچزا تساهدنا وخراتس هک« رخآ ماش» ملیف
 ٩ دنک هئارا ار ملیف هبیملیف رد هک هنارت نيا. دسریم شورفب شیپ

 یرادرسلیف یاهبیکا موحه
 :مه لاف مه :لامشیاه رهش

 هندقتعم ناگد ننک هیهت

 0 تو رد یحرط « ایوگ لاح رهن

 راخب نیارب هوا, دناب ملی
 لوخ رتهبرس یرادربعلیف راک . مرگ
 وب ایرد راتک هکنیاهمه زا رتمهم و

 ات تسا تصرف نیرتهب اههورگ
 ون ردپ نت زا ابرد كنخ بآ ردار

 ۱ لافمهایرد راک رد یرادرسلیف
 ۲: 1 اشامت



 یاهلادامتح .دنابمنشوخاج تیعقومكي ردهک تسیثاگ راس .تسدنآ زا مهنازورف 8
 صسوتههیج ناهگا دعب و دو یراجت یاس تمیقنا رگ هراس هک دیراد دایب ار وا یراکر پ

 . تخادرپ یلوجرهم شوب را دهتخا- «تا ریم» ملیف رد یراب هبو دومن

 داردبعستماقا

 هجات اکن رما رد

 لوط نامر
 دیماحن ادهاوخ

 | ریایامنیس تفر.رهچ .داردیمس []
1 

 رسما دیدج ملیف رد یژاب تهچ اه رو رس
 رما رد هک ناریا تخاسپ موسوم یردان
 عاس ز 4 دوعوف نیهررس »ما اپ

 سپ کی رمارد دما دهاوخرد شیامنپ
 راهظا تشاداماب هک ینفلت سامترد یو

۱ 

 را ودیعا یمیخ ملیفنیا تیقفوماپ
 اکیرما رد .اشابمژالهک عقومرهات و متسه

 رتکادحملیف عصوهب هجوتاب یلو دنام مهاوخ
 دها وخمامتا هه نآ یرادرسلیف رگبد هام ودات

 .شیسر

 رد ینارانازاسلیف اما و

 .درادذگیم شیامل هب یرگبد هوسلجردارنا زورف:هدماينرد
 تسینمولعم : تلگیم یوار ! دیماجنا تیمیمص |. .گررب رارق و ولوچوک ظفاحادخ ملیف ود ابتشاد یاهرابود تشگ زاب ملیف نیازا سپ

 ؟دنیرفآیمقثخر ولعنبا ملیفكي رد یراکمه ؛ ارچ | یسیدقرا رف ثاب نیا .دریگنهدهعنار یحول ریم اضرزا یعلیف هیهن ویزابوا تسا رارق (ریخا
 ۱ رلآتواضف .دننکیمهیکت ملیفنیا تدوب توافتمرب ود ره هک دوب یحول ریمو نارورف نایم

 >دووجوووووو درج
 ینیشنهزاحا و مناخرمق

 مناخ رمق نامه اب یتوکلع نیورپب 8
 ردیو تسد زا شنیرجاتسم مامت هک فورعم
 بحاصتسد زا شدوخ كنبا دندوب باذع
 هچ دنادیمن و تسا هدمآ گنتاب شاهناخ

 هک ممهفیم الاح : دیوگیم یتوکلم . دنکب
 دندرکی م لمحت ار یناذع هچ نم نیرجاتسم

۳۳ 

 رگیدموش هناخبحاص رایکب رگا هک ادخب و

 هبارک رد هکلب منکی من تیزا ار اهنآ رگره

 ردمدوخ الاح نوچ مهدیم فیفخت مه هناخ

 زا مادکر ه رگا و مراد رارق اهنآ تلاح
 قاتا كي و دنبایب دندخ یاهناخ بحاص اهنآ
 . دنهنب هراچا نم هب مه

 شیاملهب زونه هک ملیفنا

 امنیسهداتس

 هدرب تشپ زا یئاه «هدینش» و «اهدب در ك

 ! یراه لفاحم

 هک املیس یمیدق هرانس كي : هک میدنیخ 8

 تخاد رپیه اهملیف رد یزاب هب هعفویب ینامز

 یدنچ ,دکلپیم نا ربا یاس هیشاح رد كنباو

 قوتاپ شزمو هدوعن رباد یاهناخرامق تسا
 رهوشهک میدينش نینچمه ! تسا ناتسود رامق
 ملفود یکیزین | ربخا هک یمیدق هراتس نیا

 یوار .دشابسم دایتعا هب التسم هدون یزاب

 نینچ «یراد هناخرامق نز ناچ : تفگیم

 ۲ دها وخیم مهار یرهوش

 و ناک دننک هیهن زا یضمی طسوت , دنه یاس 1 ۳

 ویپوعو هذش مقاو هجوت و ن ۱ و

 لیم یملیف هکنیا بلاج .دوشیم یر دی

 هیبک راب نیدنچ نوتک ۷«ماکتس» و « ۲

 نیا هک فورعم هراس كي : هک میدیش 8
 بپلیف اب تسا هکس یباسح شرابو راک اهزور

 تساهدوم رارقرب هناقشاع هلعبار یفورعم رادرب
 مشچزا رودبو , طابتحا اب هک تسیتدم ودنیا و

 هطبار .دنوخیم هدبد رگیدکیاب راد ربملیف ممه

 بیلیفنآ و رگی زا *راتسنیا هکسلیف زا ودبا هن اقا

 هب دوز یلیخو .ثزاغآ .دوبشراد رسلیف «رادرب

 ردمراتسینا دبال : درذگبلاونمنیدب عضو رگا |

 لماوتزا یکی قثاع دنکیم یزاب هک یملیف ره

 یلامنیسقاشع هرامش باجنیااب سپ .دوشيم ملیف

 ۱ تسئاد زواجتم رش هاجنپ زا دیاب اروا

 نادنمرتهزا یضعب یارب رتسوپ :هک میدينش
 الثم .دیآیم باصپ یهجوت لباق دمآرد غلیم

 را زهتیود « رتسوپ هدزاود !دودح تپاپ راتس
 .تساهکس یهرهكبنیا .تسا هتشاد دمآرد ناموت

 ار دوخ هکنآ یارب لادنمرنح رگید زا یضعب

 دوخ جرخاپ دنلک دادملق هجوت درومو پوبحم

 !دن رادیم هنرعو دننکیم هیهت دوخ زا

 تنگیم یوار

 جرخ هچ ننش

 ی رتسوپ

 روهشم یارب اهیسب هک یتسار

 ۱ دننکیم لمحت ار یناهتدرک

 بلا هک درم هییرنه كب : هک میدیش 8

 شرسه زا ناچ تسا یدک یاهشقن رگاغبا
 شهاوخ « امنیس دز ناگ ز اتس زا ,هک دسا رهبع

 ساعت شالزنم ننلت اب هجوچبیب تسا هدرک
 ار یشوگ شرسه تسیفاک هکنوچ ۲ دریگن

 یوار .دنکر اثث هل رب ودب هدننک نفلق هبو درادرب

 دشاب هک اجک ره درم هثیپرنه نیا : تنگیم

 شرسهن رگ و درب رب دوخ هناخ رد بش دیابیم
 ۱ درک دهاوخ هایس ار وا راگز ور

 هک نز فورعم هدنناوخ كي : هک میدينش ال

 وخ یادس افاسنا هبنانچلآ «هرادمح یئاسرو ب

 هکتسا هدومن ادیپ دایشعا ! لقنم و یراوخیم

 روسسطب هک هتساوخوا زا شحلامم هگشرب

 9 رتدخ هک روط ره ار دوخ تادایتعا یدج

 یناوخزاوآ هب رداق رگید یدنچات ه رگ و دیامن

 لاح رد ارثکا هک هدنناوخ نیا .دوب دهاوخن

 شیپ یتدم زا دناوخیم یناریا یقیسوم یاوهو

 هکشزپ فرحو ! ۰ مین رپ لقنم و یمیبیمد

 هک ارچ .تسا هتفرگن یدج نادنچ مه ار دوخ

 دروخپما مشچب شراتفر رد یرپیفت چیه

 مهایز هک زاوآ هرهچ كب : هک میدبنش 8

 تدرسک ضوع هقوشعم لاح رد بئرم , ته
 الما رفاهار نیا ردنانچ زاوآ هراتس نیا ! تس
 هک وا,تسا هتشادا و بجعت هب ار همه هک دنکیم

 روت یب رد مادم .دراد تیلاعف مه امیس رد

 ! تسا روچاو روج یاهدرم ندز

 شدب ۰ زاوآ هرهچ نیا : تفگیم یوار
 ]| زا هار اهیضعب یلوئاز یگدنز نوناک دیآیمن

 ۱ دشاب مه

 ۱ ااراآآ» کس

 ۳ ۳ ف



 .. اه ربود تبحصیاب

 ؛ یاهبل زا نمیادص

 ورامک ار دنحار یدنوماب لبنآژ

 : دیوگی م یماقم
 راکتشپ و دادعتسا بوخیادص
 ۳ رابودب صیاصخ زا
 اهرلبود اب ام هشنه ننا رادید

 :وبوخ یاهرابود زا یکی هک یماثم لالچاپ
 رالح .تسا هتفرک تروص دشابیسهقپاساپ

 یک يا ۱ یماقم
 یاه تیلامس لاجتج و ادصورس نودپ دراد
 تفر :شدنمرنح رسهراک رد اد شیرتح

 هفضباساپ یاهرلپودزا زینوا هک روپمشاح
 ۱۱ رتخد دوجو ودعد همادا : ذیآیم رابتب

 ینادنم رنعهتسد نازا

  ۲هحفص ٩ -

۳۳ 

 یکرزبیمرکلد یویاربناجرم ما شاهلاس
 لاس دلوتم یماقم. تسا

 :تساهدرک یرپس هلپود ءار ردار نآزا لام
 ار یرلبود راک هکنآ زا لبفابآ [2

 رولعچالوصا و یاد یرگیدراک یک عورغ
 ؟یوشرابود یتفرگ میمصت هک دن

 یرگیدتیلاعفهپنمتروسنآهب ر 9

 و هحنص ,د هپقپ

 هک دشاییم ۶۰

 افنیس هراتس - ۱۸۳ هرامش
 ی نکا

 ..... سفن هزاتو ناوج زاسلیف ود تبحص یاب

 دهاجم ریما و وجلد نازرف

 ؛دنب وگبم

 ۴, رد تسا یو ام یامنیس #
 .. ناناوج تسمدح

 هک میهد یمن هزاجا دوخبام
 دهاجم ریما هلمح دروم ار نا ريا یامنس
 :] راک هراب ردهک ۳ ۱ میشد را رق

 ج حرطع نر

  یالف کیا رد
 ومدرم لابقتسادروم الععامنیس ناوجود

 "با هتفرگ رارق ناوج هنبط
 . ملیفود یکی یلاس نتخاس هب
 فی 1 هب هجوتاب و دینک ی م

 |وجصاخلاور رد تسا یئامنیس
 | «یراک مک ن | اب دینکیمت رکف

 !هلیف نا ثابت اب یرترود
 ۱ نلا زا و دیزاسیم رارقرب
 جا هتط نیمه هب تبن لقا»

 ٩ دینکی من تیلوسم ساسحا

 زد هم تس یلاس ر اهچهس ۲۳7

 نازا
 «ناریا یامنیمنازاسملیفمج
 هدش م رطم ن راشمان و دناهدومن رک

 نییزهاجم بم ۲

 هدناهتشادتاع وبطمرد هک یئاهتیلاعف زا

 یامنیسبمنق «نارای» ملیف

 بش » نازایبو دنتشاذگ یاهفرح

 فلعزمن كنيا و دنتخاس

 ووجلدناژرف . ت

 تخاسر

 ۴ رغ

 تا دا دما زا زره ی

 رب هوالع ن ذ هک تسا ینتفگ هک و

 ینادرگ راک 4 ردهاجم اب یراکبه

 نابی
 ذا زره یاه

 و :ارچتیلوئس ساسحا درع تضترگیزام ناونعب : اهملیف نی
 ۶ نیمه زین ام یلکیک لبلد هعشاد تیلاعف زین هدربما یاهملیف

 ب فالخ ربام ,دشاب تیلوئم تسا

 لاحب ات دهاحم و وجلد نازرف

 یوگتنگ كيیاپ دیاشو دیابهک روطنآ
 ماب,رد ر

 نناثلد هرفس , یصاصتخا دونش و تفگ
 یتالاوئس یوگباوج و دناهدرک زاب ار

 ییمهچ امنیس هات وک درم

24 
 هزیم زیر هتیپره . اتکی هلادسا 6

 و طتهس هب دورو ضحمب

 هیک یپ رد « یلامتحا
 ۱ :راکبلطار ۹ هراومح

 ر اين ینانچنیا یلاهفدح , دننادیم
 م نامیارب امنیسراک سفنهکلب

 رابنیا و دناهتشنن یتاعوبطم

 یاه هثیبرنه فیدر رد ینامز هک امنیس

 توکس یریبعت هب اهزورنیا + دوب راک رپ
 زا سپ ءاتکب هلادا ! تسا هدومن رابتخا

 مک اب تفریذپ یلوحت ناریا یامنیس هکنآ
 اهملیف رد ار وا رگید و دش هجاوم یراک
 یتافیلبت ملیفكر ؛شیپتقودنچهکنیا ات میدیدن

 زاسپ شیب لاس دنچ وا . تخادرپ یزاب هب
 شیبرد یاهزات یگدنز ,هناقشاع دروخرب ثاپ
 هچ اهزورنیا دیسریب هک وا زا . تفرگ
 :دیوگیممدنخاب 1 .دنکیم

 هرابودمراد ممصت یلو,چیه هک زوه
 ! منک یزانهکب امیسرد
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 وجلد نازرف

 دیب ؛ منتشاد یدصاقه نینچ ام رگا
 یلابقتسا و ناهملیق نیلوا شیامن زا
 « دش یدعب ملیف زین و نا زا هک

 لاس راهچ تشذگ زا دعب ونک | دیاش

 نامدوخملیف سمهدزتاپنتخاس شالت رد

 یاهملیف نتخاس ام فده اما : مند

 یزاسرب هک هجیتن رد و ییایپ

 ضوع رد یلو ۰ دوشیمن +
 نارا ر با رمج ین یهر ُ ۱ اه گلد

 ةداص امتتس رد نامزاکب ارام . دادتما

 ۱ دزاسیم رت

 هک ینایز تدم هب هج وتاب

 رتسک ارچ . دیراد تیلاعف امنیس رد

 و یداهنشی« یرظن نآهرابرد
 رکف ایآ ؟ دیاهتشاد زاربا یاهلگ یتح
 تسا یلیلد دوخ ۰ توکس دینک ی من

 شزاس و تیلوسم سح مدع یارب

 یاه همانرب رک زاغآ دوب

 رد تک ر ش زا « دنشاب لاویتسف

 ! دنتساوخ شزوپ هراونشج

 رتاثت _ یللملانین هرا وشج نیسخن ك

 نیمراهچ رلصا هدانرب هک ,نارهت یکسورع
 یرکف شرورب نوناک یناسبات لاویتف
 زادعب۷ تعابسم تساناناوجو و ناکد وک

 شبامن اب ۳۵۳هر۳ر۳۰ هشکی زو ر رهظ
 یکسورع رتالت ) یزاب شیخ یکسورع
 نا روابنلراب تا یفعآ رد ؛ (ینا را یتس

 . درک راکب زاغآ

 هورگ تک رش. هبهک :هراونشجنیارد

 «ناهج رسارسزا یکسورعرتانت ربثعم یاه
 تخانش هعسوت هد ار ریثات نیرتگر ز هدناونیم
ِ 

 _دراد زاین رنهو تکیه
 همادا جیار یامنس رد هک هجنآ
 ؟ ؟ دراد

 هنافصتم کا یل و: ریخ شزاسبس

 م هانههیامصس اه امت سیلک تاو اصع

 ی نی ممد ره تس بم ین

 فی رعت ن هک هدیه دوخب

 هزاسجا سپ دنث میرحت ارنا ابو

 نیاام . یونا عالطا ات هک دیهدب

 لاتمیآارب !صهدن نامدوخب زاح

 هبانب مهنآ و یک زاتن هک مناخ نال

 دیاهقمقد ود كای «!یتابسانع
 ءاهقامق اب ادرف , دیامنیم ءافیا یملیف

 هب هناداز

 ۰ و دراتبم ام یمرو

 طیحم و دنک یم فسأت راهطا امنسس هب

 دهد ۴ ده زا اخ یطیحم ار
۳ ۲ 

 ین ایایو فای شبوح ِ دادعمس

 د« یتابسانم »هبانب هاب مناخنیمه
٩ 

 2 0م 
 یات او ]

 هتت

 ,دشابهتشاد یشیاعن رتهنیا دروم رد مدرم

 « ناتلگنا . اکیرمآ روئک زا یناههورگ
 دضهاوخ بک رش یکاولساكچ و ناتسیل
 تشاد

 « الوتاکسال » ینالاتبا هورگ []
 رگ ز اغآدوب را رق هک یلرویس مناح یربهر هب

 یمزیگنا بسهبدنتاب لاویتسیاهماترب
 یلخاد لیاسهبط وب رع ابوگ هک یلبالد و

 هراوضنشجرد تک رشزا دوشیم ی رتانتهورگ

 ضرعع هب زونه هک ابنیس رد ناتراک

 یاهفلع) تسا هدشن هتخاذگ تواض

 ناوح هتط

 سس _- 7 ر

 یهو تك تسا تاید 1

 نیا رد یزاب یارب نیلب 1 -آ
 ِ ؟ 1

 بسم هن بتصس ی مس سا هم جا

 در اب اه هتس ده ,یهیدزت طتف

 «فلتخم یاهملیف رد دیابهک تسایناه

 نیلبآ یتشع تاعیاشدوجو و 8
 باختنا رد یریلات  وجلد نازرف و

 نازرفد یاهبلف رد یزاب یارب وا
 !؟ درادن «دهاجم رما بوجلد

 و هج رج حس دیراذگب

 نیلبا هک سئوگب هناقداس و :

 هدامل یوگ ِص : یربذب فاطعتا

 تست وام - و امتتس رد ٩
 نیرخآ هرابرد رتشد یمک الاح

 ناز رف ابنیلیآ یقشع تاعباش #۴
 یراکسه رد یریثات . وجلد
 ؟ دراد اهنآ یثامنیس

 . دینک تیحص «( زره

 هک ت سایملیف «زرهیاهفلع»
 یکدنز وتایحور یسرربهب مهزاب

 نیبرود عقاو رد دزادرپیم
 د # یقفرح هک تسیناناوج مامت نابز ,اح

 تافقبط بلطح یارب هزات یتهجرد دنرادن ةفگ یارب
 و داد دهاوخ رارق ۰ مدرم فلتخم ... ناتیدعن راک هرابود

 دیلقت دروم اهدمب هک تسادیما ملیف رگید زور دنچ ات -
 !دریگن رارق هنابشان ویدوتسلا یارب ار نامدوخ ءاوخلد

 :«... اهیهام »ملیف زا دعب انمخ هک ملیف نیا . تخاس ميهاوخ هیقاثیم

 میراد مایپ وینوتسا اب یداد رارق اهیهام:«میزاد اعدا نایور رورغاب
 یشاهمدآ ۷ ننرک راک نیمه . و .یا و اد ما «دنربمیم دناخ

 یتبهومامیاربیسادعیلع و هیقاثیم لثم راکای و لوا ملیف , ملیف ش
 تسا نیرخا لثم تسرب دوب نامرخ

 : رخآ فرح و 8 ۹ رعاش كي رعش

 رضاح لاح رد ام یامنیس یدهم یاقآ یهارمه اب ملیف نیا
 تیامح هب جامتحا زیچ ره زا یثیب دنچ رد تک رگ یارب الامتحا . هیق بم

 رنه و گنهرف ترازو هبناج هم دش دهاوخ هداتبرف یجراخ هراونتج
۱ 

 یارب هبناجهمح شال كي دیما, . دراد یروادشیپو یناتسدوخرب لمح ر
 امصس نیا ید اتعا ناریایامنیسریصروب ز» ماعف :

 یبرض گنراب یزاب بش همیخ

 . .لاور رد یئاه زاوآو یناریا
 دروم دحهچات : یضوح ور رتات

 ؟ دیدرگ عقاو هجوت

 یسر رتوحرشهب. رصنخم نیا رد هک هدش | رجا
 یرابیتههیح . لاویتف هعان رب سخن

 . مينکسمراتا

 دوسج ,ایروتک رد یزاب بثهبیخ
۲ 7 1 

 0 79 همادا رد و فایهمادا هامریت مراهچان « یزاب

 تس یش ادربرد بیسهب ودراد 7 5
 3۳ ره زیاد هد س  ز

 ۳ ناکدوکی رکف شروربنوناکر ثانت هورگ ططسوت
 4( هحفصرد هبن هاسری مشش «هشکب زوررزا ناناوحو و

 هک یگنهرف تادهعتاهب شرگن اب نیاهک
 دشساوخ اون( اهرور نیرخآ رد )

 یماناهچ رسارس رد یرنه یاههورگ لک
 .تسیئدنباشوخ نادنچ ؛ دنشاب هتشادتسیاب

 بشاهیخ یتس یکسورع رتانت شیامن

۱ 

  امتیس هراتن - ۱6۳ هرامش - ۷ هحفص 0
 و 4



 رسد ۵ 9۵ طیبس

 زاگتسا وخ تای

 ! ینفلت

 نا زبرگ جاودزا زا هدیپ ارچ
 ! تسا

 نا ربا یاهنم. .دفرطرب هراس هد []

 ینادرگ راکت «نز» ملیف ردیزاب یگز ات هک

 نا ربا ملسف هناح لوصحم و ینوا ربا فسوپ

 رسدردان اهزورسنا : تسا هدینامر نابابب ار

 ؟ تسا هلشهچا و یاهرات

 محا رم ثاب هک تسا زا رسا زا هسحف

 .دنکيم یرگتساوخ هدبپس زا اینرم ینلن
 « ینفلت راگتساوخ نیا : دیوگیم هدیس

 ناها وخودنک یم یفرعم راجن زا یکی ار دوخ

 راک و منک جا ودزا و اب نم هک تسا نآ

 ۱ مشکی تسد یرنه یاه

 دصق ابآ هکسیاو جاودزا هرابرد هدیم

 هنای دزادنابب درگب جاودزا قوط دراد

 مامت رضاح لاح رد : دنکیم هفاما سچ

 یرگیزاب راک ء امنب - هب نم هقالع و قثع

 درماپ یزور رگا ینا رب و دوشیم دودحم
 زاار واو منک ادیپ دروخرب دوح ءاوخلد

 من یقبطن؛ دوخ یاه لآهدبااب تره
 امیس زا یتح .اهاوجن وا هچناچ مرساح

 راگتساوحهن وگنیادرومرد و منک یریگه راک

 مکح ميیا راک میوگب یتسیاب مه یصلن یاه
 ۲ سو دراد ار«یخوث» یعو

 ول ول ومع
 ۱۳ لیف كي ما « ولول وبع :

 رک رد مررکش نژیب هک سا

 ۱ دزاسیم نوب رب ولت

 یکدنز نایب هب مليفنيا

 رب یگنتق هسقرا و هنحادرپ

 بها با سوریس
 ِ یزاسملیف

 ۱۱۰۹ میهاربا سوریس 07
 3 هریناح لاحرب وبدار هتیپرنه و

 شادیپ سادارب 2

 , تسا

 تمقرد رامیب دروخرب

 خم سایل و كنام اب اهراب
 995 اه ناتسرامیب لمع یاه
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 ۱۶ تاکشزپ و رامیب باهنلا و



 .دجمیاه:دع و یص وصخ یک دئز هراب رد

 ؛یلک یلعتهحمهسامح . تسایعدم مه یلع

 یایلق نینچج مه و اننس نیرود زا

 تسادد رب دوس یلعدسحم ینو زی ولت هدنگ  قیاق>

 ..دشادننز هدقع ه5«تسهأیس» ناه
 سوپ یوجتح اهدر وخ

 گا ۰ ۳ د زمخیم رب هد رب

 ی مل و ام هسیمع رسع  »۶ و ۱ ۳۰, بن
 یننج لثاد ری ی بو فال وانآد | یحرربواهن زهرایردهقبقد ۵۰ تدىپ یملیف | ریخا نا رپایلم نوبزیولن ویدار شیامن دخاو [۲]

 تبلاویئایلاتبا ۳ نم رب راممسیا پوبح# گی « دح . هدش ینادرگر اک روبیسراپراب رهخ طسوت هک هتخاس اهنآ تسخخ

 3 ۰ درز وپ یندمس» ملیک یهدن اسم | ک رخ یسواکیک اهرو تایب هبوجم ولشادخآ هرهشد رادمان هرجن تشپ راهب هک ملبف نا رد

1 
 ثاراپ ردهنه رد :اهمای تنی هک

 5 ی ِ . دنراد

 رگ : سوبس"هب اهن و «نوساحایهو رج و رهوخ یاراد هک هدش هتخاش الماک بین ثاب «تسا یناربا نر عو ود هرابرد ملیف هعق

 ی 15 میاهدبد کیم ثاملش | هدنهتفرگ ابهزا هقبط كن زا رگبد تصخخ و دراد یلوهعم الماک یگدنز ثلبو تسا دنزرف

 هک تسا یرانآ ملیف دنوشیم رگ هولج مهلباقم رد ینا ربا نز پلاغ رد ود نباو تسا
 ارشیگد نز هک یرظطخ زا یلاهر یارب دشابیم یسود ن قوشعع شرهوث هک یلوا نر گر زب ردام هبده

 دا دابزا یداجت یامنس هتخادرد ملف دون جراخ شرهوخ یگدنز زا هک دهاوخیم وازاو دوریسم رگید نز دزن دنکیم دیدهت
 و هه روجم «سکس» هک دشابم نان | 7۵ ۲ یتاظحل رد وا هکنیا نیض ودویم شرهوخ اب وا هطبار عون هجوتم یلو
 رز ۰ تسیل شفارطا و دوخ یارپ یلکی لاهنت زج یزیچ رگید دنکیم سح دربیم

 هناورپ رتکد شقن هب یملبف رد هبترم نیلوا یاربشامن هاگ راک هشیپ رنه ولادغآ هرهغ

 تسا هدمآ رد شقننیا هدهع زا یصاخ فاطعنا و شرن اب هک دوشیم رهافن

 هطاتم «گر زب ردام هیده» تساهف رح

 نانا ریزگان یاهتهاش هک تسودنتم نارسپ ورذپهک یاهداوناخان تابز ینذا

 دراذگیم ی وادوتواضف هب ار ناومح و .دنروخمهطوغ یناشفنتالبامت رد هدا وناخ شو رپ

 راتفررد ندشهریخ اب «ناومح و نا: .دوشمرادومن اههرهجتیعقاو رخآ رد و

 یاهفرح, ناویح و نانا یوخ و قاخ و شنادرگر اک و «گنف و ژیدا شرگب زاب

 اررگ اشامت 5: فکس زاب ار ی ءزات دشاسم « رام وکنا رف» ۰ ۰

 19 سو یر و ۳ رقت هب رگ نم دنب وگیم مناتسود : یریم
 هتخاس «ارتناهترب 93 ۲ دنا گرم اب یزاب| ۰ 9 9 مد

 ! ماهدرب دان زا اد ندرک

 یلک یلع دمحم هسامح»

 بیلع دمحم هراد رد تسباهنوگ دنتس

 ندادناشنو ناهج سکوب ناعرهف یلک
 ملبف . گنر بوج راهچ رد وا تا زرابع

 زامعاداناوج یاه تیلاعفراوج رد [7
 یاههعدنته یزاگنهآاب و یگدنناوخ

 رنچ»و دنراد بلاج و ون یاهراک یاغداهک

 «۵ز رلیمملد» هنا رتااک تساهلآ زایکی « رون

 دازخرف یاه هث زایکت رد نآ رماک یادصاب

 ! هچهل شوخ نیدمک یربع لاحب ات 8

 یریم ؟ دیدوب هدید هبرگ لاح ردار امتیس

 هک دنها وخب نم زا یزور رگا هزات ؛ مک

 بجعت مدوخ لواهلهو رد منکب یراک سچ

 هک ت فگ ناوتیم تارج هب اهبلیف كين هک

 كد رگافبا اهت و سا هشادن یدج شنن

 یربم لاح رهب , تسا هدوب سوعخب شقن
 صوصتخ رد دراد دادرا رف تب داد رارق هک

 هب ارم روط ره ؛ دیوگیم شیاهشقت

 هدشنلاحب ات .مکس یزاب روطنابه دندسپ

 را رف هک دهاوخب نم زای !هدنک هبهت هک

 اما یدج شقن كي رد یزاب یا رب یداد

 دوبدها وخ درکنروابمنا ربودومن مهاوح
 هبرگ سکع رد ارچ میدیسرپ وا زا یتقو
 اهملف رد هکسب : تنگ هدنخ اب ؟ مکس

 س هک دندقتسم مناتسود مننادخو مدبدنخ

 تاسطا رطاخب ! ماهدرب داب زاار ندرک هبرگ

 هبرگ لاحردیکع اهنآ هب یجک نهدو مدوخ
 یاشامت زا يب + مينامدوخ ابا . متحادنا

 !مون سدوخ دبدنخ هک یسک نیلوا سکع

 شراک ی للعب سیس یو .دوعن زاغآ ار شراک

 ونیاهگنهآ یروآعیجاب و دادنمادا ار
 عورنار شراک رپ یتسداب كنبا و تخادرپ
 هناراتیند ودح شلصاح هک تسا هدون

 سشردیوهکد ئابم تادیواج یفلطصم یا رب

 لوغتم هکنا رگید و .دناوخ دهاوخاه ملیف
 دشابیعراتس اب یدیدج گنهآ ن رمت و طس

 . تساهنخودمنچ نآ تیتقف ویدبهک

 امتیس هراتس ب ۱۸۳ هرامش - ۵ هحفص ۲



 عافد دوخ زا امنس ناوج تسرانس یعبفر نسح

 ۰ دنکتس

 هب یحایتحا « نآ وب [یامیسرد

 ! تسین «تس راذس» دوحو

 ندرک هرراسم امنس نیا رد

 [ دوخیم هبجو

 1 ۳ یغاب» ربلاد 1

 ام یامنیس رد اه تیعقوم زابعم

 تساه بار و اهیتسود
 تسا یناه تسنراس زا یعیفر نح [7]

 نف همهدرم» هباوخ ناراکمه ن نایم رد

 یاراد یو هچ تسا هدش فورعم «فیرح
 هکیلاح رد دخابیم ییوخ یتاتوطع هنباس
 لادرگر اکو رگیزابو هدسبوع
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 هدوب مه راد

 لا استر هه مه اس ردو تسا

 « یلادرسگراک ناسیسنآ , هیهآ ریدم

 تساهدرک هب رجن ار ییونویراس و یرگیزاب
 طعقف شدوخ یاهفرح تسبراس هنیمز رد هک

 دریذپیمار كدصاف وینالاط رس ۰ هبیرخ ملیف هس

 ملیفزاو هنکيم نالطعب .طخ نارگیدربو

 نوناک ی ا ربا , نآ یمسرایک نر

 یور زاناناوجرف و ناکدوک یرکف شرورپ

 هرطاخ كينا ونعب دوب هتخاس + یویرانس
 دنزیم فرح حیرصو لر یلیخ دنک ی م داب

 لاس ۵ هرابرد . هههو اهنیس ؛,شدوخ هرابرد

 راکم ک مه زوه هکنپاو شیلامنیس راک هقباس

 دزاسیم حرم مهار یبلاچ لیالدو تسا

 تسیراتمیا رب ,رتح اهنادزک راک امز تین ِ 
 لیوحتزاسپ هک :نهاوخیمو دنوشیمن لثاق 6

 ۰ 
 دور راک تسبراس سخش ۰ ریراتس نتعرت

 کگ هلاپدمهاب ملیف هثیب رثه یتح و ناشد رخ

 > رب دننک نیم ار اه

 هدولاش هکیئاح رد .مورب شیپ قلم ۷ مراد
 نیابنارچ یسپ دشابیم ن یوبیراس ملیف اپ

 نیرتمک هکنیاه هعبوناپ دشاب حرطم تیراتس

 ویداع رظن زا هچ تسراس یارم یزایتما

 نيا دیاپو دنویمن لثاق یونعم رطن زا هچ
 تشاب هحرت ار رگتسمهنیا اف رس امتیس رد هک

 ی »ن تساع

 لوح سد اک دروم رد یعیقر []
 شراک كي یتقوو تسا نیب عقاو اما دراد ۱

 دنکیم نآ هب رارفا هنامیمص دشابن بوخ

 مرکفب «هبیرغ» ءلبف یوبرانس زادمب

 موش راکرپو بیونپ ویراس یلیخ هک
 دروم رد کف نیا اهیلیخ هکیروطن اه

 منکراک بوخ متماوخی
 هتشونهک ار هچنأآ و مش ۰ دچ ره

 همجاف متسا ون یمن نوچ " ۰

 یپالطرس 2 ییالاط هچخ

 اب هک دوب اه ویراب دگننق

ِ 
 عرتت رزب مو سس حق وه ي

 مناار ملیق ۳ من طمح

 یلیخ مربارپ وج
 ۳ نم

 رم هک دندرکن :جوتام ِ ۰

 هکنپا مه شلیلدو مزادن راکنپ 

 ملیف دوخ یتحو اهناکالپ شیفآ ردار مم
 متخون یرگب

 یامنیس زا یعبفر یاه یگننلد اب [0]

 ینلود یامنیس هب رتهب راک یارب یاهفرح
 نوناک هب ار رفاسملیف یوبراسو د ربیم هانپ

 دهدیم نانا وحو و ناکدوک یرکق شرورپ

 نوناک نیمه هرا وئشج رد ملیف نیا اهنعب هک

 دوشیم رلاح ار لوا ماتم

 یاملیس رد هک ییاهیماک ال لایلدپ -

 یور یتلود یامیس هب دش مبین یاهفرح
 هک متشون نوناک یارب ار رفاس و مدررا
 هدینادرگ رب مایف ب یتسراپت مایع دعسون

 یاهفرحیامنبس زا رت نت یاهبرجت ن ۱ دش

 رظ ؛ زا هچو یدام رظن زا هچ تشاد میام

 ساا رب دنتشرن مایف زارتیت رد اریز .ی و هنعم

 4( هحفص رد هیتب

 انس هراس س ۱۸۴ هرامش- ۱۰ هحفص 7

 «بب ذکت»تابیارحام

۱ 
 شیپ هرامشهمود رد

 رگبز اب دادرهب دیشسج هکنبا

 یربح امت اس

 را یسه میتشاد

 هیلع یدنت یاهلرح نا ربا یامنیس یبیدف

 راهظا «توفادخ» دوخهزاتملیف ناگ دن زا

 نادرگر اک یلاک سابع زا اصوصخ و هنشاد

 و تسا هدون یتاهرا زاربا رویم ملیف

 .رگیدیلاهف رح هوالعب

۳ 
 سامت«امنیس هراتس» رتفد اب یئاک سابع

 نخسدادرهم دیشج یسانشا قح زاو تفرگ
 یایفرح راهلنا ۱ دادرهم هکنباو تفگ

 دش دهاوخ نامیشب دوخ دنت

۳ 

 هراتس اب سانت سس دادریب دیشج

 طبا و ,یئاسک ساع اب اددجم هک تفگ «امتیس

 هلابند هکدرا. بمو هدز مهرب یاهناسود

 رگا یلو ۰ دربگن ار دوخ دنت یاهفرح
 هلجم رد .رئاک سابع زا یدتت یاهفرح

 )2 رزم رزم رز دز دز دام دام + <

 ات دیالبا و (هدییس و داردیعس) دلج یور یاهسکع

 (هگو مویدوتسا) :حیبذ : زا (وجلدنازرف و نیلیآ)
 امیس هراتس صوصخم

 مادردامنیسهراتسساکع
 ساکع حیبذ زا 8

 لمعب مئاهتوحد امتبس رما رد تیلاعف یارب
 تاداهشیب نا لوق زا یو یلو + تسا هدمآ

 .دنوگی م حسذ

 اعتیس هراس قو اب

 تسا هدز زابرس

 نادم رنهاب هک يتقافرو یتسود مامتاب -

 یا ربهک یما رتحا همهابو مراد مویو زرمنیا

 رد زین وا هوش سکعنم

 .دومن دهاوخ تبحص

 ۱۳1 واه هلیک, مینکت ار راک يا

 ۰۰, و دیامل رارقرب افص

 ه

 هراتس» هکنآ هب رطن

 | ادنمرنه نیب هقرفت هنوگ
 اف مح اجنیا رد «تسا نازیرگ
 ۲ ساع هیلع دادرهم دیشمج هک ار

 ار 9 هلجم ردو هتشاد راهظنا

 ] میلکی م «بیذکت»

 مهدبمحیجرت .متسهلئاف اهنآ
 و مشاب رودب یلامنیس

 ۰ . مک زکر متم یساکع هتیعز رد

 + متفا عقاو رثوم ها رنبا زا مناوت

 دن رخاوا نی۱« زانهش
 اثآ رد هگهدازدمحم هتخاس

 "نم « دئراد یزاب یدیلاهنازرف و
 ک زاپمه ملیف رد و دوب
 ض رد هک تسیندع

 ۱ اپ هک تفتیم یواد .دوشیم
 دن امثیس ناگراتسندیشخرد
 4۲ رگا تسئییعب نادنج
 هتشادرس رد یگدنناوخ
 ماثب کراکهزاتهدنناوخ رگا

 ۰ ۳۳ تخادرپ یناوخ
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 لصحام هدیآیب یب رد هک هچآ 8

 ابیلوگتفگ _یط ردص ماحراهک تسیلاهفرح

 مساقلاوبا - زا ریش رد امنیس هراتس راگنرربخ

 یار سب تم رف , تسا هدومن نآونع س یشناد

 شیپ ینامز ؛ وگتنگ

 ج

 ماصراهک تسا هنمآ

 ۱ رشهب هعاشیامس ثاب یارجا یا رب

 .دینا وخبار اهفرح . تسا هتف

 یگنوگچ هرابرد تسنکعم راگن رخ 8

 یاهد رشهیاهف ره «دیدشرتاثت راک دراو هکنبا

 ؟ دینامل نا ونع !

 هسردمزا اثتنم دم ماحرا []

 ۶ یاه ب قش

 ی هم ت هس «

 ناوارف قن ج نا

 نمد وآملع اهتسآ ت

 گكاخ ودرک هکلام نیدنچ زا یب .دوب رتات

 هدسشمقالع یاهدجیو رب مدروج ار هحس

 ایکشتار « ماح ۲ ِ

 دیدم

0 ۰ 

 وب ملیف هدننک و اهنامر

 ادید یط . تشاد یزاملیفهب
 واژایملیف رداتتساوخ هک دوب نم یاه
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 : اب وگتفگ و پگ

۳ 

 "۷ ۰ ج۵

۳ 

 ناهنصا هراب رکش « ردصماحرا»

 یم ۳

 اهیضعب راک اما ات يمدشاب تبثم

 تسا«دات - ات رهرج ت ۱ 1 1

 ؟نافسات امفاو هک

 یاهضیفدهس رتاث و دی |یمیناوچ

 ن ن ب ام» ۳

 ةهسچیاهع « رپ ونیمهج

 زورما رتاثتیم هک دیراذگب

 راگنربخ 1

 دین یقرح ؛ دیاهدومن یزاب

 رهامنیسک مک : ردص ماحرا []

 هک ی لاهلایرس هرابرد

 امنیسهبتبسن هک نویژیولت و دنکیم دودحم
 , ها 1

 سم شییارم تسا رتدودحمیلک روطب

 دودحم اهل ایرسردم یاهراک, دومت دهاوخ

 مدوسن یضار مدوح اما دوب قفوم هچرگا

 بلعا نم یاهلایرس هدنزاس هکنا هژیو هب

 هتعاد داتتعا یی دنتتادیم روحما اد داتم ۱
 ۳ ِح

 و تسیفاک یاهسق هنرگید دوخ ردمماحر

 رگید ریچ چیه هن و یفود هب نهشعیقح

 یشناد مساقلا وا : زا

 هسیزابدرخسم تاب هک مو ریمن رابرب ز زک رهنم

 !دننک لیمحت مد رمب «رت أت» مساب | ریاهقبقد

 تساههیدب و
 رض میأات موشیم دودحم + امیس اما

 هنحمردهک روطن) منا وتیمن .مثتسه ناد رگ راک

 موشرهاظ نییرود یولج رد ۰ منکیم راتفر

 اسنیسیاه تیدودحماب ار مدوخ منا ونیمنیم

 یونجو تسا نادیم رتاتت هحس , مهد قفو

 گنت

 نا ربا زورما رتانتهرادرد راگن مخ ۰

 1 دیراد یاهدیفع هچج

 هاگناریا زورما رتات : ردص ماحرا 7

 امسص تخس ک دتفایم ههاریب رد نانچ ۰
 تسود ار اهناوچ راکنم . هایم هدزتشحو

 یرا وبدر ندوبنیب رود اویدراچ ثب

 تموکح ام یامنیس رب هجن آ 6

 ! ونههن تسا تراحت دنکیم

 بس ۱6۳ هرابشب ٩۱۱ هحنص 0

 رس رد یزاب زا مزادنیشوخ «رطاخ لاب

 رسخآ شسرپ نا ونعهب : راگن ربخ ۰

 یلعفیاهسیس هرابرد . ار امش رظن متساوخیم
 .ميیادن ثا ربا

 سانشامسوس یاهناوج : ردسماحرا[]
 تیلوئم و امنیس هب مامت هقالع اب ؛ دناهدمآ

 هلاراشزرااب اقا « یئاهراک 2

 ی اهمیک ؛هتخاس اررایگر یئاضیب
 اوولاهیاقآ و یجتب یلوجرهم و ار كلاح

 مه نارگید و
 یناورمکح امنیسنیا رپمه زونه هجنآ اما

 ژوتج اهیلیخ هکنیا ینعی تسا
 سنهاپ هن دنادیم فرص تراجت ۱

 دناهدناثک طوقسب ار امتیس انقا

 دنا ومن

 دوب .دکیم

 ٩ هوب راهدیما دیاب اضاو ۷

 امشزاناوارف رکشت اب : راگنربخ 8

 ,ديتشاذگ ام رایتخا رد ار نانتقو هک

 :مرکشتم - ردس ماحرا

 ماش 8

 ۰۳ ۱ ۳ ار ۷"



 مسلیفنوک ام ه هک یزیورب ووسخ 8
 یدوزمب تسا نارکا یور وا «غا رجلج»

 گر زب تافیرغت هب موسوم یلویراس یاما رب
 یا ربا ریهلیفینادرگر اک یبلطع .دیعمیهتنون
 ملیفنیا رد .دیامنیمزاغآ « ناریا ملیف هناخ »

 رارسقوتسا یونعترم یلع شاهدننک ه بهت «
 دیعسوش یرادرپملیف یکتاب اهر طسو تسا

 یلصایاه شقن یلابطابط زیگناروخ و دار

 دون دها وخیزاد ار

 دراد همادا نآ رهت رد زاوشیپ

 زاهفیقد تسیب دودح هیهت زا .دعب ٩
 باححهیهت كنبا لامش رد « زاوخبپ » ملیف

 ننارد . هراد همادا نا رهت رد هدنامیقابی اه

 هبوتسا یماهت نیسح نآ هدننک هه یهتهک ملیف

 جروشت طسوت یگرزب هللاتردق یاد رگ راک
 دیعم نمهب دونیم یرادربلیف تورمروپ
 رفیلاضهردا زآ يلع « یمیلس یطوط «ی !یل
 دیرسف ؛ یمارگ ؛مارهش « یزایش یتنج
 .دنرادتکر ش یحایر زیورپ دیدج هیهچ و

 هدهع هب زاوتیپ عیزوتو شخپ روما
 .دشابیم مانراهچ یلاملیس نامناس

 ( رتسکاخ حبص ) ژاتنوم
 «رتسکاخ حص» ملیف زانتوم هتلهنبا ۲7

 نایاپیینادرگر اک هنیمز رد راتخم راک نیمود
 زایاهتشو ساما رب هک ملیف نيا رد , دسريم

 «مارآ,راتخم یقت « یدرونامباكيب ؛تسا هتفر

 .دنرادتکر ش لالج و یعیطع كلم ثرمویک

 ینف لحارم نیرخآ رد نامهیم
 ملیف یف لحا رم نیرخآ نونکامه 8

 نارماک هک زملیفوکملیف لوصحم « نامهیم »
 دسحا زا يلويراس ساسارب نایچکد ق

 ملیفنیا رد دوشیم یلع تسا هنخاس هدا زبیچن
 هدا+ "حنا یکناد اشرار نآ یرادربملیف هک

 زاتهئ,رهورف البل ؛ یهیطبكلم رصا تسا
 وتو | ما وقاض ریل رهورف ریگناهج+مارهش + ینارهت
 .دنراد تک رشرگید یاهدع و

 ژاتنوم لحارم نیرخآ
 ملیفژانئوم لحارم نیرخآن ونک مه ٩

1 
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 هراتس - ۱:۳ هرابش- ۱۳ هحفص حب

 نآ رد و ملف /ٌ /

 و ینایصر

 زیگناروش « قوئو رهچونم نآ رد و
 رد شیامن هتفه ود ی

 یناربا رو زیاهملیفشورف

 ملیف 8

 ملیف لوا هتفه شو رف و

 .درادهمادا مود هتفه یاربنآ شاامن و | .طوتوتسا روپقداص جریا نآ هدنکهیهت و
 رهچومدد رگبهشخب تیسانابیلامنیس نامزاس

 زایلویرانس سا رب + هتخاس ار تازاجع و

 تسا هدومن ینادرگر اک شدوح

 ریرح
 یاهملیف نونک تک دنولا سورس 8

 یا ربیدوزب تسا هتخامار ینانفآبش و رحس

 یویرانمسامارب نله یئامنیس ناعزاس

 ازیسلیف ینادرگر اک تسا هتشون هک یمازات
 ملیف نیارد . دیامنیمزاغآ « ررح » مانب

 طسوتو تسا شیورد یلع شاهدنتک هیهت هک
 رارقدخ دها وخ یرادربعلیف تورمروپ جرو

 یمادنا ریش. دیفه يه قوئو رهچوم تسا

 .دنیامن تکر ش رگیدی اهدع و
 نتخام نض دنولا سوریس ار ربرح

 ینادرگر اک تساناپیا رب هک «درمقد» ملیف

 . تخام ها وخ؛ دنکی ع

 یئایمیک دیدج میلبف
 یاهملیف یمدنزاس یلایمیک دوعس 8

 گكاخ,جولب, یروتوماضر « رصیق های هناگبن
 لزسمت ملیف نونکامههک اهنزوگ , لک آش اد
 یاهزاتملیف نتخاسیارب تسا نارکا یور وا
 یلایمیکت سبدادرا رقتیساناپ یلامنیسنامزاس اب

 ندهد یولج یلک هلاترصن طسو رانخم

 هک یربنقرایهش ینادرگر اکب « رخ آماش» ملیف لواه تنه شورف 9

 ۶ یلارسک یرون « هدازینفزیورپنآ رد و مایپ یئامنیس نامزاس زا تسا | .دنشوهاقلرف « یئابطابط زیگناروش « قوئو
 یرپاک یامنیس رد اهنت دنرادتکر شنریا وزرواشک یلعدمحم , دارتهب | هگنشقتسدیرف .دنراد تکرش رگید یاهدع و

 + دولد همادا مود هتفه یاربنآ شیامن و تسا هدش ناموت رازه ۱٩۰ ونامشبیاهملیف ال هک هدازمیخف یدهم ار

 شاهزاتملیف ینادرگر اک و وبرانس هیهن یارب
 هتیناموت رازه تسیود غلبم هب یدادرا رق

 هقیاسیب نا ربا یاهتیسرد# ونک اتنیا هک تسا

 . تل هدوب

 هسطج زا هکاریلایمیک دیدج ملیف

 ناسیرقزرما رف ناوتیم العف نآ ناگشیبیه
 .دیامنیم یرادرملیف یقیقح تمعن دریمان ار

 ی اب ٩و رایدنتلا نآ یارب و

 ماتهبآ یاه هرامش رد . تخاس دها وخ نتم

 ميهاوکحالطا بار يفنار گیزاب ریا -وملیف نیا
 شروریذولاک یاربالعف یئایسیک .دناسر

 مانوکم لیف نتخاس مرگر س ناکدوک یرکف
 مامقاایهلصافالب و دشابیم « بسا » تدع

 ار _شلهزات یفامنیس ملیف ینادرگر اک نآ
 . دومت دهاوخ زاغآ

 نیعدقت

 هلماحلابق هک ۰ نیئزان » ملیف ما 8

 هک ملیف نیارد . تفاب ربیغت نغدقهب دوب
 احرزا یئوبراس ساسارب دازتدواد اضریلع
 ماسبیلاعنی -اامزاسیارب شدوخ و یلاطع

 اضربیقوتو زیگنچ « شوگو گ تسا هتخاس

 هب تقومسن و هام راهچ زونه هکنآ اب 8
 |یتیلوئسمیلومیرادتعرفنارهت لا

 یناریا یاهملیفهلمج زا . دنشابیم نآ یجراخ و یناربا
 رب دیدج ملیف زا دیاب دشدهاوخ هداد شيامن لاوبتف

 هرود نیمجنبیراذگ رب خیرات

 یاهملیف باختنا كرادت رد هراونشج نن
 نلا رد لاسما الابتحا هک

 ملیفیهدنزاس یوابمیک زیو
 یگنس غاب تسا هدش یرادرب ملیف یگنر روطب ولناوق نودبرف طسوتهک دربما «یگنسغاب» هب موسوم اهلوغب

 انس

 نامرهق یوایمیک - تنی ميرک نا اصا# مدرمهدوت تایم زاارکآ یلصا تموم + نوسوب تزبتف ین نام رهق "هک تسا ی اهدش هزاسزاددنتسمملیف

 سس راد ربملیف کم یاد دوشم یطع « هل
 حج

 ک رهم زا تسا یلوصحم هک یئافصاضر ینادرگر اکب «رداق»
 ربص كنشور ؛ یورسک ی ماک ؛ يدرونامبا كر

 اراگاین هورگ رد شيامن هتفه ود یط دنراد تک رش یریب
 ۰ دونشوورف ناموت رازه ۰

 ۱۳۷ تا یلوصحم هک هداز ميحرینادرگراکب«اهنت لو معبد رلف
 راد تکر ش یریم و مارهش « ینابطابط_ 1

 هومن شورف ناموت رازه ٩۵۰ نودحلاسروینوا هو
 اوضحم هک یزیورب ورسخ ینادرگ راکب «غا رجلچ»

 م تموم« یردق جری «یعیطم تامرصت نآ رد وملف و زا تب
 هنگ ناموت رازه "۸۰ دودح اسآ هورگ رد دنراد تکرش لالج و یثخب

 20 زآ یلع
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 زیلعرصان ,یدادن واماهدنفسا« یئاضر مرک
 داهرف,ینیعحاحا «ناروب ۰ رهچبرب
 فر دید هرهچوابث ریپ «یسنا سایلا
 دنکه یهتهک نغدق یا رب. .دنراد تک ر ش
 دنولا دیشمج طسوت و تسا یسابع یلع
 ۱ یقیسوم نازیورا و تسا هدغ یرادربملیف
 لمنیم شخب ملیفماسحار نغدق . كناسیم

 نلختخ لک

 شیامنهدامآ لوصحم 8
 هبتنادما «دایتعا» الیق هک ملیفسراب
 ملیطییارد تفای رییخت «شاخشخ
 ادهم نیسح و نادرگر اک ناشوک

 ارف الی تسا هدوب نآ رادربملف
 یل 2« یثیعم شوبراد « یدجاس

 ارگ یحاوت رد یگنر رولعب وترپ

 ۶ يعيطسكلم رصان هدش یرادرب
 « هازآ یلع « نایبیرق زرمارف
  .دئراد تکر ش رگید یاهدع و

 اهنامسآ زا رفرب

 ين دمحا ار نآ یوبرانس هک ملیف

 زیورپ « هتگنز یلگ « نیدرف تسا
 "ور«زاهش «یجرگ یریدق نیرسن
 تک ر ش دادرهمدیشمج و یدبع اضر
 . انامسآ زارفرب عیزوت و شخب روما
 ب تا ملیف نیدورفزا یلوصحم
 ۰ تساماروتاپیئامتیس نامزاس



 مامتآ هبور هعمج

 راک یرادربملیف لحارم نیرخآ 8
 «اسج» هب موسوم نایچکد ق نلرماک هزان

 یارسبهلگ نودبرف زا یلویرانس سلسا رب هک

 طوسست دزاسیم تیسالاپ یلامنیس نامزاس

 یهتهکم لیف نیارد . نوشیم یط یکناب اضر

 ۰ دیفم نسهب تسا رفهتسرول اضرشاهدننک

 ویتاضرمرک اضر « هگنز یلگ « راتخم یقن
 .دنراد تکر ش هدازینف ریورپ

 دب ًایمنا رک ا هب هتخاب لار

 ناگ ر هم شیهلهدامآ لوصحم یدوزب 8
 شاهدن زاس هک « هتخابكاپ » هب موسوم ملیف

 .صاوخ نارکآ یورهب تسا یحول ریم اضر
 تمعن شاهد سننکه سیهت هک ملیف نیا رد .دعآ

 ملیف یزا ریش دمحا طسوت و تسا یعیف

 :یلیقع یضترم ؛ نوبامه تسا هدش یرادرب

 دیمادنمرته دو و ریمضنئشور , هلاه
 عینوت و شخب روما ,دنراد تک رش نویامه

 تساما روناب یئامنيس نامزاس هد عهب هتخابلاب

 میرم کر زب قشع
 هسک تسا یهاتوک ملف ناوع

 و هشییرنهو فورعع هرعاش , « دازرهغ »

 عورخناونعاب یناربا یاهملیف قیاس هصاقر

 ملیف نیا رد دزاسیم شیزاسملیف یاهتیلاعف

 شنوخزایلویرانس ساسارب ار نآدازرهش هک
 گر زبقشع , درادتکر ش یلاتب یروب دزاسیم

 یگنر روفس روترپ رابزامتسا رارق ار میرم

 .دیامت یرادرسلیف

 دب |یم نارکا یور « زبتس»

 هک «هزیتس» لیف رگبد هتفه دنچ ات ۲)

 تساهدش ینادرگر اکی رداهب هلازیزع طسوت
 رهچونم ملیف نیارد . دبآیم نارکا یور

 رسگ افبامارهش+ تمکح ایر , هلاح , قوو

 . دنته یلصا یاهلر

 تشذگ همین زا تب
 یرداق جربا هزات راک یرادربملیف 8

 دیعسزایلویرانسساسا رب هک «تب» هب موسوم

 دزاسیم مایپ یلامنیسنامزاس یارب یبلطم

 تشذگ همی زازا ریشردیدنولا دیشمج طسوت
 . دراد همادا هدنامیقاب یاه هنحص و

 یساسع یلع شاهدننک ه یهت هک تب رد

 نیمیسیعیطمكلمرصا « یقوو زورهب تسا
 یناشاک « رفیودهب « یریصن هحیلم ؛ یراغغ

 و ٌشخپ روما دنراد تک رخ رگید یاهدع و

 . تسا ملیفماح یمدهعهب تب عیزوت

 شامن هدامآ نما یاج

 یضف و یکینکت لحارم ماجنا اب 8
 باب موسوم هیقاثیم ویدوتسا هزات لوصحم

 شیامنهدامآ نونکامه ملیف نیا «نمایاج»

 بابشیامن هناو رب دخا تهج یدوزب و تسا

 دهاوخلاسرا روشک یئامنیس روما لک هرادا
 روسیقداص جربا طسوتهک نمایاج رد دش

» 

 ,فیرشیلاهر یاهلوگ و ناشیارب تسپاهلصاف هثیدم

 لا یلوسروک « داتعم هدیشکد رد هرهچ سپ رد
 یاههحاو یزاسنا یو تسیزاسنا ربو«تردق»
 هک م ریدخنار یمدآ هک هچنآ رهلک رد و تا

 . امازابیا . رخآ راک «لزغهو .دشاب هک هچره

 شیوخرد تارگر س + شورخ زا هتشنورف اهمدا
 ؛ یلایمیک هگن.دنایفطعاع هاگهیکت رگوجتسج و

 مدآ ناوختساو تشوگو  تسوپ زا هک درادنآ یعس
 ,دسرب نورد میقتسم و درذگ رد ملیف یاه

 تسامکحمو سرق سم كي تیاکح لر

 یهتفر ود:راذگیم نایماپ,زوسنامناخ «قنش» هک
 یلاهر ءار ,دکیم دیدهت نتسگ هب ار تدوم نیا

 (دیدجهرهچ)یحایرزیورپ و یمیلس یطوط [7]
 « زا وشمب» ملیف زا ریوصت نیتخن رد

7۷ ۷ 9 9 0 7 
 یحهع شاه»ننکه یهت و هدش یرادربملیف

 «نگنز یلگ « یلبقع یضتره تسا هیقانیم
 رسگید یاهدع و یشخبتیانع « یمادنا ریش

 یلیقتیضترم ار نما یاج . دنراد تکرش

 هتخاس دنولا سوریس زا یئویرانس سامارب

 . تسا

 شیامن هدامآ یاهملیف
 یناریا یا هملیف نيا نوتکامه 8

 هناورپ اهنآ زا یدادعت هک تسا شبامل هدامآ
 لکهرادا ریگ رد مه یدادعت و دنراد یشبامن

 یاهلیفرد سا .دهاجنایم گر مهب زاب « دن نیزا

 : تسا هدمآ رارکت یهجوب یئایمیک
 اف هب یاهمدآ ات تسیفیرش

 ملیفزایاهنج*ردهلاه و قوئورهچونم [7]
 * زیتس » شیاملهدامآ

 اراهملیفنیالاح رهب هک روشک یلامنیس روما

 .دید میها وخ جیردت هب
 ؛ یطوط ۰ هاگیب « یباتفآبث « زیتس

 یاج.تعرساب رهظات هنهرب « رجنس « ولامشپ
 ۰ هصافر ولهاج « هتخاباب « یلاهنت نما
 ونان؛یفالت+ پونج شتآ « تلامجبیلگ اباب

 رهوخ كاچ هنیس؛ هدش قشاعمنوچ ردام ؛ كمن
 روسجنز ؛ زره یاهنلع « هدش قشاع ملوج

 و توسکشیب « نشخ دره ود « وجماقتلا دره
 ,رگید ملب ةدنج

 نفلتهرامش

 امنیس هداتس

۸۹۳ 
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 اهنت : نیزاغآ راک ایب هناکسب

 ینایم سمت ات دوب یاهبرجت اد وب

 ر املیس تاناکماو دسانشیار نیبرود

 تشاد هک یئاهمتساک دوجو اباما
 رودیوفرش ابیئامنیس هارا هب لیامت

 هوهشننآ تیلک زا ,جبار لادتا زا
 دوب

 یئاهفرح دنامروجهم ابی هناگیب

 ی ,احنآ و جنیا هک

 ر ملیف تسناوتت دش ناوع
 يروآ ردب .يمانمک

 رپ یاه هقرچ . اما ملیف نیا
 رتمهمر دادعتسا ثكي زا ار یو رز

 شاهدنزاس یاس رتهب هب لپم
 ۰ دوم دیک از

 رد هک و گ . اب هناگیب یاهمدآ

 ناثیاهیگتتلد واههتساوخ زا یخرب

 یلایسیک یاهملیف رگید یاهمدآ دب
 ملم هک هچنآ ۰ اما دنریم تهابش

 یئایمیک قیقد تخانش هزوحرد تسا
 ناغتت اهنت « ملبه ن یاابو . دتسن

 . .تسا هدید اریآ یاهمدآ هک دحدیم

 یروخمد وخمد "ناغآ ابنکیل . كيدزت زا
 تسا هتشادن ۳

 دآ هدننک هیهت و
 ؛شخپ تسانابیلامنیس نامزاس

 ؛ یلایطایط زیگناروخ « قوئو
 کر ش رگید یاهدع و

 نف میخف اهم ار

 ابرد هانوک +

 وپفداص جریا

 هچرازابزاهک هزات یهاگناب , رسیق

 نخسراوخمع یتحلاب نآ یاهمدآو
 ی .متخ هطّقن ؛ رصمک تفگیم

 هروددک یئامنیس دوب ینور و سس

 وقترپ هطاس ریز ار ۳۵-۵

 شیامنهب یماکنع ملیف نياو تشاد

 لالم دحهبیسراف یامنیس هک دهآرد
 یصاخیاهصق هنسمز كي رد ی و زیگنا
 تقمقح رد رصیق , دشیه رارکن

 زاهدناماو یامنیم هک دوپ یترورش

 ینوراق چنگ یدنزاجردو تکرح
 نامرف« ار یامنیس یارب میم

 دوسخ رسیق هکوک دوب تک رح

 مه زونح هک تخیر یم ار یاهزود
 ؟ دراد هماد

 نیرتزیگلاتممنوق ۷ رحیق

 ژ ۱ یرایس هکارچ .تسینریا ملی

 شاهراب رد مسلق لهاو نا
 راک :ا هی مهر دمناته مه دنتشون

 هبناج همه دیئات ؛ مهیو رب اما

 . یهدرتسک لابقتسانینجمح و نادتدتم
 هیا ریلیف ۰ رارکت زا هتسخ رگ اشامت

 :هدیناسر یامدننک زیگلفاغ تمه ر

 امئس هراتس - ۱:۳ هرابث - ۱ هحفص [7] ۱

 . زا رد یهار رد « لوا ماگ : ایبهناگیب

 ین نا,تیثیح یوجتسج رد « زیتس اب : رصیق #

 . یئاهر فیرش هار « گر م : یروتوماضر ٍ#

 ! قشع یمخز «اهنت یطول : لکآ شاد #
 , ... هتساوخان یتشون رس یهدیدملظ : چولب

 ناهنب و هتفخ یلاهیئاناوت زورب : اهنزوگ

 ... قشع نیشنلد هراول زغ : «لرغ» و #*

۳( 

 یروتوماضر

 دم (
» 

 نکا حج ت

 تیاکحمک یئایمیک تخاس نیموس

 یئورایور «عامتجا رشق ود دروخرب
 یپ رد ,ااضر « تسا ههبج ود نیا

 بیم یوودنم طیحم هاب راهم
 وایار هک ینوگمهان ] طمحم . در اذگ

 تا نوگمهان و هبیرغ

 شینزا شاهتخاس نیرد یئاپمیک

 ودنکیمن غیرد یار یامنیس هب ندز
 و یامنیسیاهنوگب «ملیفنیا زا يلصف رد
 نم ؛ارق هلمح دروم ار ینوراق جنگ

 یروتوم اضر شیامن ینامزمه . دهد
 ودشا رهش بونج زا یدرم ملیف +

 -یمخاشرس ارامنیس زا توافتم بو
 اب سایقرد شورت رفت زا ملیف دنک

 یتسرفنیمهو «تساقتور فدا
 خیتات وج تصرف نارظتنم یارب تسا
 هچزگا.دنزاب یئایمیک هجوتم ار هلمح
 ییایزرا هب نانچمه . ملیف نادتتنم

 نآ رب و دنتخادرپ ملیف یاهیشزر

 ۱ دسفاذگ ناوارف تمرح

 » شامن یهناهب هب یئایمیک دوعسم ید

 ,دلاخرب هتخیر « خلت یداب رف باتزاب : كلاخ

 هب ندروآیور . ت
 هثمه رادمان تایبدا هژیوب

 یئامنیس لداعم ار

 ِ ۳و لابقرد لاحتیا

 ۱۰ ناریا تاییدا لک ردو

 ۰ ۳ یک ب شیب اب ناوتیم

 . دش كيدزت



 درواتسدویل ایمیک یسانشزاپ دصف هب , اهفرحنیا ٩
 رد ار یمهم نینچ هک , دیآیمل , شایئامنیس یاه
 یلاپمیک اب لصعم یدونخو تفگو  ربص رسزا یتسشل
 زا ار وگتنگ نیا لوق) . دناسر ميهاوخ ماجناپ
 « هناکنشه» هبرذگ یتراشا .( مياهفرگ یلابیک

 هدوناب یتیامنیم هدخرف تلصو ساب هب ینایمیک
 اپداقتعا نیارباع .تسا نیچ دصق + هلب ؟ رگاشامت
 هدانسپا یلاکم رد كپا « یلاپمیک هک مینکیم تفس
 [ «س» : دروآ ربكناپ دنا وتیم هک تسا

 .«یلاپمیک یاهنیس» : میلوگب فراعتیب ؛امو
 نشور هطقن نیسچ هب ندیسر یارب « واو

 رد تسا هدرک رگ هرذگ تشه» زا یدنموربآ

 ءامنیس نیارب طلسم یگهریت یلافناو
 نارگانامت زا هلصافیب « هنخاس یلاپمیک هک هچنآ

 .تسا هدوب نانآ یرازابو للتبم دنسپ زا هلصاف ابر
 هزاسیماشیپ ار هویش نیرت بیجن وا ثانیب

 ؛لیمحتیب ولدهت زا ء اهمیس رتالاب سالک اپ رگاثامنات
 .دنک یتخآ

 هب :تسا هتفگ دوخ هکنانچمه « یلایمیک
 «شاهدیدمللن یاهمدآ هک یزیتس . دشیدنایم زیتس
 ءار وت هبرسو هتفخ یاهیلالاوت ات دننکیم هثیپ
 نایفط هک مینک هاگن رصیق هب . دنناسرب روهظهب

 شنوخ ماچرف ردو دزیریم نوخ نآ ییردو دنکیم

 یهاگنیئایمیک راک نیمجنپ جولب
 نیشن چولب یحاون هب یمدرمو زولد
 فرحدروم نیمهو تفریذپ یئاهلیدبت هکیدرمچولب.تسا ناماسنیا یاهمدآو

 یداب [تلود همهزان کر دلاخ 0

 یزیخاپیرگید یاهوکب .هاصر» هلاخرپ دونیبهتخیر

 نوح رسیف نوچ مه راپنیاو , دراد یاهنننز هپرس

 ۰ تیاده پیج یلعول ؛ لکآ شاد . تکاخرب
 . درخپمرب القتب ,نورب نایفط و نورد مخزاب
 هلبافم رد , دوخو دناثکیم یدوباتهب ار «یهایس

 وتقشع ميوگبهکهب ناجرم .دنکیمهخ رمک « قثع ۷
 ؟ تشک ارم

 ؛ ترپ یاهثوگ زا ۰ هدیدمتس نانچمه «جچولب»

 یندرک ملعدقساف ینانیشن رهشلیخر دهدانفا بیرغ
 بموهنمیگ هدرنگر د شا سومان ؛ دراد زیگنادرد
 نتشگر ب 1 نس یشورف قثع هناریو رهش نیشنلاخ
 بلاصم همهنآ لمحت ,امایرآ ؛نطو یاههبارخ هب
 . دون ناربج لکشم

 ات یلایمیک یاهراک غارچبن رهوگ .هلاخ»

 . نامز نی"

 اسب تسا شکاثک بطق «نیمز» و هشلاخ»
 ۰ نآرب نیدامن یموهنم

 اهنآ یتوماخ : سبو راجفتاو نونج گرم
 یگنتلدرزا ین-رک هوه» . اهواگ موجهو دن ران هک
 !«دسیناب دنهاوخی هلو دننیبیم» هکار ینانآ

 لشم , سیزیخاپ تیاکح نانچمه .اهنز وگ
 یهنزترسحورالتتنامثچبلب ناجیلاهمدآ ,هثیمه
 «گ رم هک یلاهدآ موجهو نایفع یارب هب رج كب

 یئامضیس هراونشج رد اهنزوگ

 ءضیرشیناه, یالوگ و ناشپارب تسیاهلخفهنیدم
 لا یلوسروک ۰ داتعع هدیشکدرد هرهچ سپ رد
 یاههطاو یرزاساربو تسیراسنا ربو«تردق»

 هنکيم ریدخنار یمدآ هک هچنآررهلک رد و, . ابنعا
 . امارابیا . رخآ راک «لزغدو .دشاب هک هچره

 شیوخرد نامرگر س ۰ شورخ زا هتشنورف اهمدا
 ِ یلایمیک هگن دنا یفلعاع هاگ هیکت رگ و جنسج ۳

 مدآ ناوختساو تشوگ و تسوپ زا هک درادنآ یعس

 ,دسرب دورد# میقتسم و درذگ رد ملیف یاه
 تسامکحمو یرق یگنسپمه كي تیاکنح ,لرغ

 یهضخر ودراذگیم نایماپ,زوسنامناخ «قشح» هک

 یلاهر هار .دنکیم دیدهت نتسگ هب ار تدوم نیا

 یاهملیفرد نیا .دماجنايم گر ماب زاب « دنب نیزا
 یاعداو هگ رم : تسا هدمآ رارکت یهجوب یلایمیک
 «یاهسضف ر فک زا رهاط هب یاهمدآ 6 تسیفیرت

 دنراد مالعاءار شیوخ یناهنپو نیشنلد یاهبلاناون
 یسانش زاب « اهفرحنیا هک میتفگ زاغآ رد , میتفگ
 نناهک تسیل شیاهراک و یلایمیک بای هنکن و قیقد
 تسیلاهفرح + هاتوک نیا . وااب وگننگ ات دنامیم
 زا هک یرگامئیس هب نتد یاذآ یهناشن هب لوجخ

 ! همدرمزا و دریگیم هلصاف لاذت»

 باسصبیئایمیک یگنر راک نیتسخن هزیاج تفایرد هب یقوئو زورهب نآ

 رسب « هدناوخان یملظ سرریت رد
 هدز مقر رگید یریدقت شتشونرس
 نازاسببس « نتفای یپ ردو . دوشیمه
 نيا . دراذگیم مدق رهش هب , هعجاف
 تسایاهعماجر دلانتشحو یرفسو ریس
 -یمنایرع ار تنوفع « ماجرف رد هک
 , دزاس

 رابیروتوم اضر زاسپ «چولب
 ناموتنویلیم كيیالاب یشورفاب رگید
 هلاپیئامنیس هئارارب هوالع ار یئایمیک
 . داد رارق نازاسوپ هدر رد

 « یئایمیک ملیف نیمجنپ نيا
 زورم . هتشذگ ملیف راهچ نوچمه
 رایتخا رد رگیزاب ناونعب ار یقوئو
 . تشاد

 هلمجن زا دروآ یپ رد مه ار یئاح

 رطاخ هب یدابآ تلود دومحم هکنیا

 ان راهظا , تالیدبتو رییغت یاهراپ
 دلاخهکتسنیا تقیقحاما . دومن یئاضر

 ار اهگشا هک هدنهدناکت دوب یاهیئرم

 ؛ملیفشامن ههاگنه رد .دناثن هدیدرد

 هلمجزا دندراذگ مامت كنس تاعوبطم

 یتاحفصو دلج یور هک امتیس هراتس
 نزملفزاو دادصاصتخا ملیف نيا هيار
 یلوقب دومت یهاوخ رظن . هلجم یاه
 رظسن ره زا كلاخ هک تفگ ناوتیم

 یرفرب یئایمیک نیشیپ یاهراکرب
 . تشاد

 یا. رداهنزوک» .دمآ لئان درم لوا

 , دشیم هربخ « ناداتعم یوخو

 ینحلو هناراوخ مغ یهاگن ملیف
 زا یاهنومن هکدیس هب تشاد زولد
 . تسا ناداتعم رثق

 هدننک هریخ شورف اب . اهنزوک

 دهک اتتشاد هک یروآتفگش باتزابو
 مدرمزآ ینایمیک هک دوب تتیقح نیا
 هکنانچمه شیاهفرح و درادن یئادج
 دنیشنیم مه لدرب دیایمرب لد زا
 حالطماب لصف رد ملیف نیا تسینتفگ
 . دش هدراذگ شیامل هب یئامنیس ریغ
 دحاو یملیف رگا هک دادناشن شتیفوت

 ینامنیسلسف .دشاب یتیتسار یاهشزرا
 .تسی لیخد نادنچ نت نآ قیفوت زد

 ۳ و ناره مراهچ لوا رگیزاب هک دومن تکرش نارهت و رییفت هک . دوب ناحساباب هنسوآ

 درادانتعا سخروب هتشون هب ۰ دیآیم

 هت رداربود یگتباو تیاکح

 نیا «لزغ» ینز هک . تسا رگیدکی

 هب لزغ , دنکیم دیدهت ار یگتسلد
 ودنیا اما .دزرویم قثع ودره نیا

 و كرتشم يساسحا ریگاریگرد ردارب
 بیم هناقشاع « لزع هب , دوخ صاخ

 هکیزیرگ ءار رخآ ردو .دنشیدنا
 لزغرد .تسایئاهر هب ندمسر «دنامیم

 ار نیدرف یئایمیک ملیف تمه زا نپ

 یاهراک یاوس واودریگیم رایتخارد
 : | عین زاریذپلدیاهولج . شانیشیب
 هدورس,لزغ . دراذگیم شیامل هب ار

 كيهب یهاگن . تسیئایمیک ۳تا

 ۱ ۳۳ مهادپ هات و ساع لگدیز
 یئاهر



 (یدعس) رویدهاگشا رآ . ناکم

 (ناکی ویدوتسا) رهلکگ نوه :ساکع

 یدسحا ید , رگشرا زآ

۰. 

 رگنآروش هتفح
 تینا رس

 هاگشارا كيهبار ی  مياهتف ک

 رظنرد ار یئابطابط
 زیگناروش ومیربب

 دوشیم رضأح تم مود

 هش + هلحح نم و زیگن

 و و هب تراز[ 4 رس
 زیگناروش . مينزب دشابیم

 هدهآ «هکنشق تسیرف

 هتحص رس

 ۰ .ودیارب روظنع سیهاب ۰

 شتقو دایز هث ميهدیم
 وه ناملوق گیدهاگشبار

 لوف مه اه و تسا ءدوس

 هب دورو ,صحعهبامآ من گن

 ناب رتتمو ناممهب ممتفر و دش شوم ره

 ریانبو دنتسه مناخ هاگشیار| نایرتشم مامت « ن

 درم اهنت هکتیا زا موشیم تلاحخ قرع مه سم نی

 رفن ود یکت و ساکع زح هتبلا) ! مشابیع رساح

 یورساکعنییزود یروف لاحرهب ( احنآ رگ راک
 هبدنکیم عورش دنتدنت و .دریگیمرارق ششود
 یفرعم و یسریلاوحا لوخشم مه ام و نتفرگ سکع
 رتهیامزا ار زیگناروش همههک یبوک ۱ما ميوشيم
 مناخ اب ندرک تیحم دوفشم اه نوچ دنسانشیم

 تالا ونسبیرس هک میتسه هاگشیارآ ریدم نایناوغاب
 دسرپممی دی دوشیم عورش زیکناروش زا

 راک یادتا رد !رچ اش زیگناروث مناخ

 ؟دیدرکبع ضوعاعمنسرد ارن انمسابترع یلاسس

 دروخیماجلاوسنیا زا ادتنا مه رمگنا روش ۳

 یناسانشدروهدح نیا ات هکنبازا لاحشوخ ,بحعتم ر

 خساپ بیترث نیدب ! شاوح راد رارق مدرم
۳ 

 طحب اب اممس هب مدورو یادّتا نم نوچ بت

 شنا رادتسوداب وگتفگ لاح رد زگناروخ [7

 هدرب مدرمنایم هب ار زیگناروش هتفهننا86 تر
 ها انار یئاهف رحهچ زیگناروش نارادفرط

 ٩ دندومن ح رطم

 هراد رد و ؟ یدشهشیپ رنها رج

 طقریمتب اهملیف رتشیب ردا رچ یا ینوگیم
 .منکب وتزانممه لاوس كي راذگب سی
 ار مه بترم هک اع : داد باوج زیگنا روش

 هک تسانکمه یلاوس هچ سپ مينزیم فرح و میسبیع
 یشاب هتشاد ۱

 هدنناوخ ارچ وت تفگ «نسوس» ۳

 باوج زیتو دنت یلیخ مه زیگناروش و ؟ یوشیس
 یارب دوب دهاوخ نم عفنب مه یماسا نیا سسعت هک و میدیدنخ یلک باوج و لاوس نيا زا هصالح مدرکیم رکف نوج و متقریذبیم ارچو نوچ نوس یوضشیمن هتییرنهوتهک لیلدنامعب : هکداد دادیمیداهنشیبرهنم هب سکر هتل متشادن یباشآ
 تسلاعف نسرتاک و كرباث نوج ییاهماناد نمه
 » مدوخراک دیابهک مدید مدمآ مدوخب یتقو مدرک يم
 د مایلصا مان هک دو نیا و میان صخشم ممه !ر

 مدرسک باختنا ار «یلابطابط زیگناروش» ینعن
 _ . منش مه قفوم هتلا و

 نم رس تشپ زا یئانشا یادص نس نیمح رد

 منیدار« رازابوهچوک » حالطصاب .دنناوح
 تساشیارآ لوغشم و هتشآ رگشیارآ کس ریز هک

 نم فرط زا یسریلاوحا ۱ مالس و محتفر هلسافالب

 عوربش زمگناروش طسوت ندزپک ویسووو و
 یروظنم هچ ه ام هک دیمهف نسوس یتقو_و هش
 : تفگ مياهدعآ اجنآ

 :۳ درابش بس

 رگشیارآهبار لیاسومه زیگنا روش و ینک
 رددتنزیمهقهق ناشایخوش نیا زا یلک یرفت»ءود و
 زیگناروش «نسوس» متشگرب یتقو و دناوخبانبار زیگناروخ ماهدنامنم هک یلاح

 تسص زا ار شیارآ لیاسو هلصافالب زیگناروش
 شیارآ لوضم شدوخ و دریگیم رگشیارآ
 وماهوم نم : دیوگیم نسوس هک دوشیم «نسوس
 تسرد ار اهنا وت مهاوخیمت نیا ربات مراد تسو

 دراپیم

 نیاربانب,ژاترپردش نیا رگم هک
 هک هبق,غارس ميوریهوممنزیمشیادسار

 ات دهاوخیم زیگناروش زا ءزوریف مانب یمناخ
 شفطل زا یلیخ مه زیگناروش و دریکب لاف شیارب
 امتحنتفر مقوم رد هک دیوکیم و دنکیم رکشت
 یولوچوکر تخیهسکت ساجنیاردودنک يم ار راکنیا
 فیرظیادص نآ اب و دنیآيهزیکناروش فرج زان

 ۱ هیات ۰
 بی

 ۱ وا زیگناروش نارادفرط 7

 ست

 وم هشیم مناخ : دنیوگیم هناک دوک

 » : هک دهدیم حیشوت یو و یصقرب
 آ هک هچنآ نوچ دصقرپ دناوتیمن
 دما ۱ شیاهتبحص و «ملیق هنحص + دوشیم

 اروش سکع دنچ هک نارگراک زا
 .دهدیم یو هب اضما یارب و دراد

 ؟یهرب واهپ و هدرک اضما ار اهسکع

 ر نام همه اهلاوس ۰ اهتحس

 ارچ « ؟ یاهدرک یزاب ملیف ات دنچ : تسا
 هاجباث ارچ ؛ ؟ینکیم یزاب یکس یاه
 ینناروش دوخ و تساهنابز رسرب بترم
 : هدش هتخ تالاوئسنیا زا هکنيا

 بب یوراب میرم رطاخب لاح

 را یلیخ هکیلاح رد دهدیم ار ناشباوج
 ۳ : یمن هب

 باوج و لاوسروطنبا دیاب یکات هخآ
 0 ؟ دنک ادیب

 مهدپ ار شیاوج مهاوخیم نم ات و
 ۰ :آ تبون راظتنا هب هک یناوج
 1 یم ۶

  رگا زیگناروش مناخ
 رضاح ابآ دیاهدش هتخ اهباوج

 تن ۳



 ] دیهد باوج امنیس دروم رد نم یدج
 زا نم و دهدیم تبثم باوج مه زیگناروش و

 ممه وا و دنک یفرعم ار دوخ ات مهاوخیم یو
 لاح رد و هراد ما « یزاقفق هرهاط ؛ هک دیوگیم

 اهباوج و لاوس بیترت نیا ه و دشابیم لیصحت
 : دوشیم زاغآ

 هراس ماتع هب نونکا هکنیا دوجواب امش []

 یاهملیف نتخاسهب دیاهتفابتسد زاسلوپ و رادف رد رب
 دوشیمطوب رم تدوخب هک یباهملیف لقادح « لذتبم

 1 ینک یمن ضا رتتا
 لیلدنیمههب و منکیمار راکنیانم اقافتا -

 ثعاب هک دیناوخیمرابکی هاگ دنچرههک تسهمه
 هدیدن ار هلسسم ود اما ماددش هورگ كي راک مطق
 مناوتیمنو ماهشیپ رتهكب نم هکنآ لوا راتفرگ دیابن
 یاهملیف لقادح هکنیامودو مشاب زرام ییاهنتب
 رتالاب یراجت یاهملیف رگید زا ندرگ ورسكاب نم
 موخ راک قشاع نم لاح ره رد اما تسا هدون

 ادئوگیم یزیچ هچ هب ار بوخ راک اش 9
 بوخ یزپهر كي تحت لیسا هصق كي + -

 دشآب مدرم .فلتخمتاقبط ..یگدنززایتشادرب . هک

 «ماهد رک یراب

 ! تفرگ ردیغاد یوگتفگ ومیدربهاگشبارآ هبار زیگناروشام

 : تفگ زیگناروش
 ندرگ و رس تای
 نم هک یتاعملیف

 یامنیس یت راحت یاهملیف زا
 ! تسا رتالاب ناب ا

۶ 
 ناشدوخ دنهاوخیم ام ناگراتس یکات ۲

 ؟دنهدبمدرمدروخب ندش تخل و سکس روزپ . ار
 دیابت هک دنتسه مدرم نیا هک منکیم رکف نم

 ناگدنزاسمه دعب هلهو رد و دنریذپهب ار اهنآ
 ینطونازا سیف صوصخب ناگدنزا نوج ,اهملف
 .سودنتسه ناثبیج ,ندرک رپ رکفب طف ام

 زیگناروش زا هاگشیارآ ریدم تقو نیمه رد

 و دامن تسرد ار شرس دهد هژاحا ۱: دها هحیم

 «رسهاط مناخ هب و دنکیم لوبق مه زیگناروش
 ودنیشنب یرگید تقو رد ات دهدیملوق یزاتغق
 گشیارآ تسد ریژدوریمودبامنتسحس یاب لصعم

 شوشوخ اهیرتشم اب شیارآ نیح رد و دنیشنیم
 دهدیم باوج ار اهلاوس و دنکیم

 1 دنراد هچ هزات ملیف مناخ ح

 یزاشار هکدنف تسدیرف و کرم شیپ ب

 ,دنتسه مامتاهبورهک ماهدوبن

 تسخب و تفس زادفرط نم زیگناروخ مناخ
 و ضقرن تاهملبف رد ردقناادخورت . متسهامش

 .ناوخن

 منک نیمات ار ترطن منکیه يعس هشاب
 تشذگ هجوتمهک رگید یاهپاوج و لاوسیایخ و

 هنحص رس دیاب زیگناروش هکنیا و میوشیم نامز
 مناخهک منک یظفاح ادخ میهاوخیم دورن یرادریملیف

 زا ودنکیم زیگناروش لاف نتف رگ هب عورش .هژو رمف
 3رف مسه زیگناروق و دیو لاح و هتشذگ

 ناهگ اندک تسا یو یاهفرحهپ نداد شوگ
 دب !یمالاب اح هلپ زا ناود ناود هاگشبازآ درگاش

 :دیوگیم نانز یفت سفن و

 ! هدرک رج ار نوتنیئام سیلپ ملاخ -
 ار شتهشاممک .دوشیم هجوتع زیگناروش هزات و

 ۹ هدش دتاب هلسافالب و تساهدرک كلراب هعونمم یاح

 < ۳ هاگلارآ لا نمی یم یلعفاح ادخ هلحع و

 هکرب كيب ناممشجاههلب نیئاپ رد و میوشیم حاخ
 ۱۳ ۱۱۹و دمفس

 :..  دیوگیم مه زیگنروش و دنکیم ییامندوخ
 ! همیرج زا مهننا . دش هچ یاد

 جم فرطنمودورسملیف هنحص فرظب وا
 0. ۳ موخم اب هر



 و یکشم وم « دنلب دق رتخد كپ []
 فورعم ناوژ نود زا نیدو لد یقرش
 رمع هکیرولعت تسا هدرب «فیرش رمغ» اهسیس
 هک مه یرادربملیف هلج رس یتح اج ره ودوشیمن ادج یو زا مه هلفحل كي فیرخ
 دنسربیم ار تلع یو زا شناتسود یتقو و دربیم شدوخ ها رمه هبار رتخدنیا دوريم
 هب سناخ نم یارب رتخد نيا هک دیوگيم
 یبانشآ نامز زا نوچ دئابن ساسایب نادنچ مه فرح نیا هک دیاش و دروآيم نافیرا
 سا دنیوگ ی م نناهب تسا هدینامر اما هب ینامتیس داد رارق ود رتخد نيا اب یو

 یعقا و

 تلاو یناپمک رد زلیمیلیه
 ۲ ینسبد

 زایم ناج دنمرنه رتخد ه ۲7

 رانکار اه ملیف هلوگ نیارد یزاب ادنیس ریپ نادرگ راک و هدننک هیهت گینلوب یوراب شیادصورس رب جاودزا و غولب نس هب ندیسر زا سپ تشگیم رهاظ ینسید تلاو یاه ملیف یرسردیکدوک زا هک امنیس فور هشیپرنه
 نامز تارطاخ دوبدای یارب ات تسا هنفرگ ممصتیگ زاتب یو اما تشاد قرف یو قباس لا وراب یلک رولعب هک دیدرگ یسیلپ و ییانج یاهملیف یرس كي رگیزاب هرابکیب و تشاذگ
 شدوخ زی نیا هک ددرگ یناپمک نياا ملیف دنسچ رگیزاب رگیدراب یسیدتلاو موحرم
 . دشاب بلاج دنا وتیم

 رن تیبخ حاورا لولح هراب رد مات نیم ههب
 كسب «ریالب ادنیل» الاس هدزاب دوک مسج

 ۳۸ بس هشیپرنه دوخورب سفت قیاقد و تسا امنیس هش

 ءاضرا رد هک یلاهملیف رگید زا كي چیه ردو انس خیرأت رد قیقحتپ دیاش هک دراد یروآ

 برغ تسرپ تشجو مدرم هنوگر امیب تالیامت
 ملیفاهدصو«تشحو هناخ» ۰ «الوکارد» نوچ

 . تسا هتشادن ریلظ ذرگید كلاسرت

 یلاههنیپرنه ناوریاهیزاب ها رمه هب هک ملیف هتسچرب كينکت و پوخ یرادرب ملیف
 «نامگ رب رامگنپا هیاهملپ زا یرایسب رگیزاب وبوجم هنییرنه هودیس نف سکام» نوچ
 * باک ی چیل» ۰ یدئوس فلوم زاسلیف

 «رلیم نویج» یئاکبرمآ دیقف دنمرنه
 تس داجوت لباق ینرپ ناب هک یاهنیپره
 نچ تبثم هوجو زا «.دنکی من یگدنز اجنیا رگید سیلآ» ملیف قفوم هراس و تسا هتفاب
 یامنیس كينکت یاسآ لوغ تفرشیپ زا هک «نس نازپمو هنحص یحارط هزیوبودنا ریگ
 . دن راد تیاکح اکب رمآ

 تمدخ رد رثه» یاهثیلک و جیار یاه شزرا نتشادرب رد اب هک یملیف , یتراجتو ؛یهتتسا یملیف یوتحم تهج زا « یکینکت یاه رظن هبنج زا رظظفرص ریگنج

 ... یهاگرظنن هنو دئراد یفده هل  رگید یضنهذ هیامئورد اب هتخا شیپ یاهدروخ سرب نیرتهناروزم قیرط زا هشیگ نیمات زج هک دوب دهاوخن نارگید دنیاثوخ « دنربیم جئر «یبلط تشحو» یرادیب زا هک یناک یارب زج , هنوگ رامیب روآ عوهن یاه هحم نتشادو یموب جیار یاه تنس زا یوتحم و نایب ندو ؛رود نمض هک ارچ « هدوهیب تسا یراک ,یگنک كنه لجب یاهملیف هلسباض یب دورو نوچ « هدنراگن رظنب « ناریا رد نآ شیامنو تسا عوهم یمرلآ رس یعون «تراجت
 هک ,اهریگن چو اهلامر زیمآ هعدخ هثیب

 یناسلا ریغو یفارخ تشاد رواب یعو یوت دنادش یهت قالخاو بهذم هناوتشپ زا هک ار یمدرمو دننکیم جرد یلاکیرمآ دیارج رد رادرسب هالک تعامج نیاهک تسا یتشرد ۲ زیریاه نالعا اعدم نیا هاوگ و تسا هتفرگ یاهرابودئوراکیرمآ رد ملیف نیا شیامآ ۷ .تسا هدش خوسنم ناهچ رد تسا یفامز ربد
 دهدیم شیارگ

 رمالب رف وتس رک خیراترد نیمود « و
 نا وج زاسلیف «نیکد برف مایلبو» شورف رسسزو یلاجنج هتخاس ریگن ج ملیف []

 , هتفر دابرب « هدناوخ ردپ ؛ نوچ یناهللیف زا رتا رف یاهدر ردو امنیس خیرات شورف رپ ملیف نیمود هاههراورآ » زا سپ ؛ اهنیس هدرپ رپ هلا هس شیامن یئالولع ماو داب یلاکیرمآ

 جوادد

 دنمرنه رگیزاب رمالپ ثوتسیرک 8
 تک رغابینامز تدم هک « یسیلگنا فورعم و
 یامنیس زو ریاه ملیف نیرتشورفرپ رد
 هک یناشخرد ,یاه یزاباب نینچ مه و ناهج
 : نوچ یلاهملیف رذ

 یرولنارپما طوقس , اهتدنخب و اهکشا
 اعنیس هراتس - ۱ع۳ هراعش - ۱۸ هحفص 7
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 نوگ انوگ للعب«: و هتفرگ زا ی
 عماجیواهملیفر د رتعک و دیئارگ اوزتا هب

 گر مرسب یرایسب هکنانچ,دش رهاظ یلامنیس

 ناگدش شومارف زا ار واو دنتبرگ شیرنه

 شقتهب« دشاب ناطلس تساوخیم هک یدرم » شیامناب هکنیاات « دندرکتروعت ادج امنی

 ییلگ زا هدسبوت« « گنیلپیک درابدار »
 ملبف یتروص گنلپ تشگز اب قعیامن زا سپ زسین نونکامه و درک یتخآ امنیس اب اددجم
 هدناسر مامتا هب ار هدنیزا راتفر هراتسرپ
 وویجاراسرد تکرش ملیف نینچ مه و تسا
 اذجهراتس ناکلوب ادنبرولف اب نآ رد هک ار

 هکدنایراب رد یاهداوناخ رگر یوصت امنیس
 ...دلوشیم هتشک یسایس رورت كي رد

 ! هب رگ مشج

 هدنسونمیف نیرخآ هبرگ مشچ 0
 ترهشبزات ناهجیامیس ,زاسلیف و
 .تسا «اوکالیویوت ربل [»یئایلاتیا هدیسر
 لاس هب وا دوخ هتشون ملیف ناتساد
 یروهشمنارگیزابتکر شابوتسا ۸
 :سحش ۲ «یدرفنام ونین» نوچ
 هدشهیهت «وتالمالجنایرام» «« شالاو
 نوچیئاهملیف نادرگ راک نیازا , تا
 , «اناموپ یاهارجام» , «انهلاکال»

 . تسا هلمآ رد شیامن شررعم 4« اپورا رع رگید شورفرپ ملیف دنچ و

 فطاوع گرد هپ .داق شرسمه هک تسا یناوجنیسیزوم هرابرد ملیف ناتساد
 تسث وا هنارعاش و ییاسنا تاساصحاو

 یقطاعیایندردار ناوج نیسزوم د دربیم هاتپ.« رتسوگا زازسمانب ردتقم و دنمتورث « نشخ یدرم هب « یسنج تیاضرو یگدنز تذل بک یارب و
 ...دراذگیم اهنت + شیپ عدد رس و

 درته نوین دیوید 0

 نیس لصالایسیلگنا سا
 ندروخ پآ یاجب
 روصت نینچ و دروخ
 مدرس « هنابن ندروخ
 1۱ دراد

 :یدنک نیلکاز 8
 هقف روهمج سیئر فورعم مس

 ارث سیسانواو اکیرمآ
 " راینا كي ؛ ینانوب تفس



 ؟....نایکیچاخ لئوماس یاقآ ولا

  دمئ ام رعب مته مدوح

 امسهراتس هلجم راگن ربخ نم

 زن امش اهزورنلا هک ماهدبنش مته

 !؟دتههموک كب نتخاس راک ر دنا تسد

 نیاامش هک 5 منک يم بجعت
 تر ادیروآیم اجک ز اه ربخ

 یولج ما نیااب یملف ِ یرارف

 یاههسوک رطاخب یلو دور
 رد ن مب هداد او نخل( عبل هک ۱

 نم ت

 سل شش وع

 رداک دروسم رد تسا نکع 8
 .دیهدننمب یتاعالطا ملبف ن ربا هدنزاس

 نم زا دیهاوخ ار

 و .یقوئو زورهب زج نآ ناکشیب رنه
 دنادشن رحم هیتب نامبرف

 ارملیف نیا دینادیم هک روطنامه یلو
 دزاسیم یزاجح رمورپ

 بیم ملد يلبخ لئوماس یاقآ ۵
 نات ریخاملفهراب رد ار نات رظن تساوخ

 ملبف نيآ ماهلینش , مسریب با رظضا
 . تسا هدرک یبوخ شورف

 نیرتدد رد مایف نیا ... هلب -

 ار لاس شورف نیرتهب یئامنیس لسف
 نادوسن نیا یلو تشاذگ یاجرب

 ديرکشوخ لد شب نم هک یزیچ
 ملمف شیامن ردقنآ اةقفر نوج مدوب

 ناشدوخلوق دیاشا هنتخادنا بتعارم

 هناتخشوخیلودنناثب ذلاخب ارم تب

 زونهیناریا رگاشامت هک دیدوب دهاش
 ینابیتشیژاو دسانشیم ار لئواس مه
 سس ی .. ی ۲ دنک یه

 قح سکچیه هک تسا ملس 8

 شوبا رفاعنیس نیاندرگب ار امش ملسم
 درک ها وخت

 شتسارس-

 ر ما ف

 !دنزیم كانز راب ۴ نفلت رابنیا

 یدیحوندوعس ولا 6 ماسلاژ ولا 6 نیرسنولا 9 نایکیچاخ ولا 9

 .. نیرسن مناخ ولا 8
 دی زادهگن ر یشوگ هلئحا دنچ

 دفناءدش راد باوخ زا ,ز: نوچ

 یاب ترا یر یا
 تسا هدهلا با هخ

 دل ام را
 بیمنفلت اسیس هراتس هلحب زا ٩

 مارآ یمک ار امش اهزور نبا مک

 ۰ مسی یم

 مدوس مارآ حس نا سم لوا ۱ ره

 ! نابرق
 هراباک ی اهتیلاعف زانم رولت 8

 رد هک ماهدینش تسا ینویریولتو
 اره هوس یندع دیراد

 ِِك رواب 0 ی طرف ۳

 اعقاومهد همادا معسو نیاب یتدم رگا

 یباداشو تمالس هب نم . متفا یایزا

 وملئاق تیمها زیچره زا شب مدوخ
 یگدئزو لوپ یادف ارنآ زین زگره
 . درک مهاوخن یتافیرشت

 مراد لو الاماک ار ناتدبات 0

 ؟..درکد یهاوخهچتدم نیا یوت یلو
 یئاپوراروشک دنچ هب یرغس دیاش -

 لاحرهب یرگید راک مه دیاخو منکن

 .ماهتف رگندروهنیاردیمطق میمسعت زونه

 هجیتسهماد ناتفالنخا درومرد 8
 . دین

 از گلم نیاب کیم شهاوخ
 درومی ویرار کتالماک هک هیشکت واح

 , هدس

 هاب یفالتخا اعقاو اش ینعاه
 ...1٩ دیرادن

 ۱؟ دیدرک خورش هرابرود

 تیتفومیوزرآ اب بوخ یلخ 9
 ۱ مهدیم همتاخ ارهبحاصم اش يا رب

 ماس هلاژ ولا

 ...٩ ماس هلاژ
۰ 

 مباخ ولا و
 امش  دیناهرقب

 ...امیس هراتس هلجم راگن ربخ

 امش... اقآ . هروطچ نوتلاح _

 نارهت رد نم هک دیدیمهف اجک
 وننفلث هرامش هتشذگ نآ زا متسه
 0 دیدروآ احک زا

 یارسب نیا هک منکم رکف 8
 دشابنیلکشم دانز راک راگن ربخ ابد
 , میاخ

 نیا یط هک دیئامرفب لاح رهب
 ؟دندرکسم راکچ ؛ دیدو اجک تدع
 اددجمدبتف رگ معصعت هک دش روطجو
 ؟دبزاد ستیلاعف هب ناریا یامنسرد

 ییاهراک هرومزد نم هناغساتم

 مناوتیمتما هداد ماجنا هنارف رد هک

 قفاومرگا مهدب امشب یتاعالطا یتفلت
 رد الصفمو ميراذکیم ی

 تهاقااما .دزمیهاوخ فرح شدروم

 رارق دشب

 هتکارچ تی یمئاد ناریا رد نم

 .مدرگیم رب سب راپهباددجم یتدم زادعب

 ثأب رد تسا رارق هک میدن

 . دینک یراب ینویزیولت لایرس
 ممص دیاش : تسن یعطق العف

 تسانیا دسرن هجیتت هب نامتارکاذم

 یزمچ نم تکرش دروم زد العف هک

 هبادنجم هکنیا زا لاح ره 9

 و ملاحشوخ یلبخ دباهتشگ رب ناریا
 زادید كي یط هک مراونیا
 ناگدتتاوخ یارار نات هزات یاه

 . دیئامن حرطم ام هلجم
 .... لیم لامکاپ

 ؟... یدیحوت یاقآ ولا و

 دس لوننم ویدوتسا لخاد

 راک دنتسه یمرث رس و هقبامص همانرب
 .دیراد یبجاو ۱

 استسدراتسالجمراگن ربخ نم هل 8

 , متسش

 دیر

 تنیار شدوخ وا دعب هظحل دنچ

 تیها رشهارا یادصو هدناسرمم ,نعلث

 . میونش

 ؟.,نیدرک اهدای بجع هج باب

 و :یهاوخب ار ی

 فلحم یاه هنر  تفورگ رک
 یسرسد لباق ربغ ایر یئویدار

 یئامتسا ربخا هکننا صوصخب یاهدش
 ٩ ... یاهدش زین

 ملمف كي طعقو هک دینیبیم یاب ی ت

 رگا هکیلاح رد ماهدرکن یزاب ری
 باوج تاداهنشيپ مامت هب دوب رارق

 لبقزا یلیخ معسو نا مهدی تبثم
 ء كوب رتهب

 زوهمدرمایآ یدحوت یاقآ 8
 ؟ دنسانشیم شون راد میان ارت مه

 زا" سیا نه ... هت دمنک رود هس

 مدرم «ماهدیمهف اهتآ اب می یو
 ویئوبدار نا زا طمعف ًاهزور دا

 دننسمفرح نماب زادنا مثچ همایرب

 هتیفد دنچ هکننا زا لاحره 8
 ]| نوچمیرکشتم يداد امن ار تتقو زا

  دیچم یرادید رد دهاوخیم ملد
 | رس هر ۱ نتفگ یارب یاهزات یاهفرح



 شو روخیرخف : اب یتسشن

 ...اب در تیساسح 3 تفا رظبیح ور

 ماددشدنسپ لکشم رتائت رد نم و

 متسه یزاین یبنز یدامرظن زا نم ۵
 ردنزیعقا ون ومنوداویشرذآ ویدینات هنازرف و

 .دنب [یمزامشن امیامبیس

 لزو اضربلع : زا وگتفگ

 امتس هراتس - ۱4۳ هراشم ۰ هجلص 0

۳۹9۹ 

 ,وفارظاب ,شوروخ یرح (]
 شا یسکش هرهچ رد هک یلدوب

 , یاه ندوبرتناوج دابب ار ناسنا

 ۱۳ 3 و یراوگر زب نآ و دزادنا
 ۳ زر یفرح دسرتیم مدآ هک
 9 فو رد یر دا <
 . دوش دراو یتکش

 تلاح زا هک تسا ینز وا
 و نتنگ نخ ءاگ هی شا هناچ

 و ,تساعنا- ناهنپ تفاطل و تیصحت
 :ونچ دانا ر «نز» ثب یعیتح

 لددوچو رد هک . ء ینغور وگنر و

 ۲ َادرم یاهایور رد نتفرگ
 یرتایزو ننرتهب رد و دهدیم
 ۱ دزاپ هک تسیاهتخرف دوجو

 1 » و یتخس هب هک شرادند

 تست ۳ یتخس هب
 ۱ هاقداصک ارچ ۰ شراتفگ

 نوک تنگ حس ها و و « نیل
 ۱۳ طاقا و تدز فرح ملق ظنن

 . شنکی مع راتفر هداس و دیوگسم

 ید هتحص رس ار وا هک یتسود
 ۳ یموفر اب هراپ نهاریپ نیبرود

 رها ۱۳

 .:. رازیب ددرک

 تب شرگناب شیرگبراب ره
 ۱۳۳۳ تا نیصت لباقیرنان

 ۳٩ رد وا هجوت و رظنتقد یابوگ رد
 تشگز اب و سا شتن شیرگ و
 یاقآ » اعیس یابند هب نشزیگنا

 :رطاخ هتفر تسد زا ینر شش

 دالد * باذج هرهچ یرایسب . سم
 وخ ملبف نآ رد ار شنبربش یاه

 یارب .درک دنهاوخنش وما رف

 ) دا رهتیمیدق یاه هناح را

 و موربم ( دنراد یرادرب

 وهنحص زا اه«مرحمان» رادپد

 اره ومینیشنیم غاد باتفآ ریز

 تامتروص زا ار قرع هلصوح

 ۵ یاهنیس دنمهزرا نز هس زا یکی

 ۱2 اهتخیرقرع و ار امرگ
 عقاو رد هک . مراییم

 ۱ اد بلاصم نیا لمحت شزرا
#4 

 2 ۱99 زا ار امت : امتیم هرات
 ۱6زاچآ نپ «مینسدیم افنیس رد و

 زاغآ هتکننیمه زا زین ار

 ۶ هااترد امش زا یربخ ارچ الوا
 ۳ 9 ا هنیس زا رتشیب نخ
 رود یایوگ ,دنناببپوخ هچرگا
 هس رد ناتراکن دن رصحنم و

 اوح يلاهن لیلحت ردنبا هک
 ازفازین زوریزورهک ر رثاثت

 روعت نیاژورب رگید و« تسن
 ۳ و تیم رنارف یدام
 هتحا یئارجا یاهرظن هبج زا
 یشنیزگ نیا رد راذگ ریثات
 دوخ و دینک فلعل یب .دنا

 . .3) نیتسار و یعقاو تلع هک
 9 تارجیهک )"یدج رتات زا ام



 تم زا ش درور ری ساخ تصف وب

 یاهمدآ رگید وام دوچوهب یرگید نامز

 هعبوت راب هک . د د رزاین شلسشوه و مکح

 یعامتجا ترورصتككت لاوعب زورما هکار نآ

 و ]تسیچ (دیشکب شودب تسا حرم ی
 ةتیمحرددک یاهتکد : شوروخ یرخف

 ادلز فزادعب ۰ یگدن

 تسود یرگی ِ

 ما هن اب ولو «تسا نم یاه

 ۱ هجل هم اس ام ۰ هج ۱

 اسباب اه گن سلوک

 دودحملماع زین :تسا رتات سام یلاس

 هک ؛ریت نم و تساهدوب هدنرادزاب و هدنک
 ماهدشک « دسب

 هک ؛مریگ ی ماجیتن نم نب : اییمراتس

 اررستانت را یشخب لقا . یلیالد هب امش

 شزرادفاف الاتتحا و دینادسن لوف لناف

 .. بوح رناتت یرورح یا

 ی ریل هحیتنسآ
 * : شوروح یرخف

 هسانشیامنهک تسا نکمع اربر

 مهوخ و کستق ر
 تسیعفوم ون یا

 دینکیم لوق

 دشابهتشادد وحو ۱

 ربهک یشقن نآ رد هب
 دوشنم اپدشاب پساسم مای

 ؟دشاپتاد دو جو تسا نکمم لیالد هک

 یاهتواتتدرومرد.دیاش : امت هراس

 ؟دیراد یرظن هچ امنیس و رتالت یاهیامنورد

 تسوماهونیرتگرزب : شوروخ یرحف

 موادتردامتیم و تاک نایم توافت نیرت

 اب رقاقزکیزاب , هکنيا وتسا نتات یح

 رد هک ی لاخرب ,دنکیم یگدنزیوخ ر
 رگید . درادن دوج و یح موادت

 سح ار رک اثاببقن رگیژایرتاتت رد ۰ هکنب
 دزادق دوجو هتکن نیا امتیس رد و

 هدنرادیلاهتو افت زین امنیس و رنات ر
 «یرتانتیزاب» احالطمصا ار رتالترد یر

 بیمقرف« یلامنیس یزاب » اب هک
 «هرجزگا»یمکدیابیرتالتیزاپهکارج . دک

 دن ویم

 سیزود متچ نوچ دوشیمت امن رد
 .تسا رگ اثامتمثچ زارت سابح رب

 هلسم رتانت رد ؛ بوخ :امیس هراس

 شنقنهکینامرهق رتکاراک اب ندش « تخا *

 هکنا گند و دراد دوجوزین .دینکی م ایا ار
 بیمرذا رحا هاگهب ار رتانت راک هچیتل امش

 دسیفدونیم لکشم اینیس رد نکیل , دیناب

 !اههچرد «تساهدو یاهیاعهچ رد راک هک

 5 . یلاوهو
 یاهرااترست رگیزاب فلعا وع رد یتح

 راک تلنحل امت رد امش و : دراذگ

 اریدوبدب وبوخ و دنک یمن
 سم اسب ءاو : شوروخ یرخف

 ؟ک كرد ار راک تاطحل دونیم

 مرولس .,هدب هزاجا اتمراتس

 هچمس اش مال رد « دیسییهب : مهد حیصوت ار

 ؟اخامنیسجح رد ؛ا جا ویافددابهر دار راک

 دنهبل :دب یايدارارمغ و یدارا تاکر ح رد

 اسس رد یلو ,«دیسیم نابع4د شخا و

 زا شنومزا سوار ملیف و دبوخ ردیاب

 زا .دباهدرک جیگ ارم

 ردک یتسع هفطاحهب نارک ی قلع وکن

 اب راد دن زیع جوع رتاسش دا نلا یاهن

 (ربخالاسم رد ) رثاثت رد ,یوم رگید زاو

 هتشادیصاخ تلخ سا ایآ . دباهشادن یزاب
 ؟ تا

 روطن امهنملوج . هلب : شوروخیرخف
 هبرداق : ساخ ینس طیارث بیس هب متفک دک

 یراسک و متسیا ناوج نا رتخد شقن یاعیا

 مسک «دشابمدنپ و هقیلو نم بتام هک
 ابکب ) تما ءدوب هتلا

 مهدهمادا متناوتن هناتسانما ر نآ

 هنادا لیلد تسا نکعم : امنیس هراتس

 هیجوتصوصخب دروم كي نآ رد ار نانندادن

 دبااوتیمناش لاح ره رد اریز ؟ دینک

 هشیپ رنهتكي ماقع رد و دیشاب یعارتنا یمدآ
 دحردلقال ) یدهعت هک دیاپ « رنات بوخ
 .دینشا دی نان هقالعد روم ره رد ( نداد همادا

 لباع !دبا نم هک دیشاب هخاد هجوت هنلا

 ار یلاملیم یاه لاجنج یوکی هک مسن
 ناتفیوشتندادحیضوآ هب رگا ومشاب هتخاد

 منرسهک تسیاهقالت تهج رد افرص منکي م

 مدرمللاقم رد امشهک یدهعت و دئراد امش هب

 دی راد

 ثابردیتقن هرابكب : شوروخ یرخف
 بوخ رایبهک ,دش داهنشیپ نمب هماننیابن

 یارسیدبپ یقابتثا ابمهنم .,.دنمشزرا و دوب
 تانرمت ۳ تک

 ودتشذگ زا سپ یلو :.متشاد تکرش هور

 نادرگراکاپ هک یئاه یریگرد تلع هب ؛ ءام

 ندادهمادا تروص ردهک متفابرد هذمآ دوجوب

 رایسبهک نادرگ راک 3 اهیریگرد نیا هنماد

 شراک و شدوخ یارب و مرادیم شتسود

 هکدشدهاوخ عسونانچ , ملیاف الاو یشژرا

 ةسک ( تسا هدهن

 سشقن عافیا تد واحد ژ هکنبا رگیدو

 شسسار ودوش دراو دمطل ن ره تیصحش هپ

 :شاآ متیمحت یاری نم , دیحاوخب ار

 رطخبتروسرد مرصاح هک ملیاف شزرا

 مت اهرار یراکره شدان

 هات را و تهج اتللا : اهتیسهراس

 .اسل ام رفب هیجوت تیضخت دروم رد ار دوخ

 ردنم رادنپ تسانکعم هک تسا نیا مرولم
 رد يلک یلیلحت رد اب رگبزابكاب تیصخش دروم

 .!شابشاد توان امغ اب « ءاع مه ثاب

 رطاحب رگا الثم

 هسیمز رد ریگهمه یلاجنج «ییلوزاب»
 قاضدسرمهنا یدرف و یصحش یاهشک
 اراهبا یدودحا سهک : تفرگرد اس

 تیصحخ نم جت زن هک ارچ , مرادپیم دروس

 هضیطوهک یعامتجا راعن زا دنم رنه كپ

 وا رته رد دمک ,ارفرب طابترا اهنآاب , دراد

 یسلجنم شایرته هینایب رودص یگنوگچ و
 :شایعامتجایاه راجنهو راتفر رد هن و تسا

 ءاتسره. مدرک هراگا البق هک روطنامه هتلا

 ریثانو منک ی مت یسررب یعازتنا .تروصهب ار
 یلو.مکی ع روابزیلار شیاهراجنه هبامن ورپ
 هسسد زا رترب هک دیان و دناوتمنریثات نیا

 مادس .دریگ رارق شره یاه راک دروآ

 »اینک نایب ینشورهب ار مرولعم مسناوت

 بسالماک نم , ارچ شوروخ یرخف
 ک ميوگپدیاب و مدرک دلرز ارناتروظم

 بفشلاتننم هتلا

 یا درواتند

 ۱۳7مرد د

 گز سم زا سب :.اشانهاد

 امت یسخت هدیعع تسا

 قیر زا .دنمرتط "یسررپ

 شرنه
 تتاد یرکید تروس

 لا (بوخ یتسا رب و ) بوخ نادرگر اک هک
 راکیالنم و تشادن یمسع لرتنک همانتیابن

 هتر نیر لحمهب رتدوز تعاکن بم هک

 رومنیا یلو
 هوبرارقنیازا هیمق

 مرادب

 نیت لحمرتهدهب , ندوبدور تاعهب
 راک ودنبایب نا رگیدهک

 تسعان نوچ هلصافنیارد ۰ مینک عورش ار
 دورتفد رد هک یسکزا مادم

 مدینشیمخساپ ومتفرگیم « نامز » زا نانن
 لحم هپار دوخ ! تسا یقاب تعابمین :.هک

 مدوت

 متشادن

 همیرجناموت (۲۰) هک .مدینش و مدناسر نیرمت

 دناوتیس امقارهک یداعمللسم یاهم , ماءهدت

 مدوص یمانتتفو هیچوک رب «دشاپ حرطم
 و مامدمآ راهو , تعاکی ه مداد حیسوت

 هنافسانمیلوم مدرک فیرعت مقر ام نایرح

 ی اضسودآد لادرگ راک

 نس ردرب نامودره نا ودپ هک تفک

 |افجو و هعطاب دهج و بسدب هل سه اب

 را عطفباهک مک مطق احنابح ار راث
 تسرفرگید هک دهدن یو ۰ 1

 هتکارچ .دنشاب هتنادتیم ۱

 تار رقمنانچیرتاتراک لان نم

 نینچ یک 5 رحهک مد وپ» ار

 هاگیهک تشاد ناکما و دوبهد 5

 بفسیودپا شیب یدروم نیچ زین شامن

 و دروخب رب نم *ترپغذگ ر»
 هک مد رسک طابسا نیسچ : اتسیس هراتس

 یساگ ی لاحرد .دیتسن هقتعب رتاتت دشر هب

 ریدپلدیدشر نا ريا رثاتت رنه؛ مراد دافتعا
 رنالتهک دن رداف زین نا رگ اثاعت وسا هشاد

 یار لاکیروم یسک یاهشیامنزا ار بوخ
 .. و هد خشت شیپ لاس دنچ رد

 نیارد .مهنم اقاقتا " شوروخ یرخف
  طیف رتانتهک مففا ماش اب الماک دروم

 زورببچ وم هک متفگ يزپچرگا واتسا ءهزک
 دوسیک درومرد؛ دش امت رد طاتتسا نیا

 وبرهت۲۵ رالا اهتت هک دوب « یناکم »

 یاه ورک تبثمیاه تیلاعف تانک دناوتيمن

 دخر ار رتات بلتخم
 ردهک یلغت یسهبهک منک هفاسا دیاب رتاتت

 رتاتترداهتدم و متشاد رنعو گنهرف ترازو

 دصات مدوخ مدرکیم شقن عاتیا نویزیولت

 قیرط زا ) مدرم لابقا
 ءار نیارد هک مراد داقتعا و مدوب ( ددعتم

 درومرد و دشاب هتشاد

 یا هما تفایرد ] مدرم

 را یشقن نویزیولت و رته و گنهرف
 هک ی ضعرسنآ اب رگاهک میوگیم و: دناهتشاد

 .دندهآیم شیپاماب مدرم و مينفریم شیپ ام

 بضارمپ یاهجیتن ميتشاد یفاک ناکم رگا
 لباق ژورما زا رتارف

 دسس

 ,دوب يسرتسد

 ۴۸ هحنصرد هیقث

 هنامیمص سکسهئارا
 . لباق ٩ تسا « ربه» ویت

 !شیات

 اد ناتو



 ت یاد بت
 روتوم»نآ رب [یامنیسنادنم ره

 !دنادهدش «هدزتلکبس

 ولو 8

 تافوا زا یلیخ كيفا رت ران زا رهش رو وم كي شیب هننه .دنچ هک لا ربا یادنس

 7 زا یضعب رطاخ هب اما .دنکی م هریخذ هدرک هبده امن هراتس ناگدننا وخ هب تلکس

 7 ۳ مت و محارم تارا و تسا یراوس رونوم كاچ هبیس ناقانشم

 ۱359 1 زاک نا« یراوس روتوم زا یلک . شياهملیف رد تلکس رونوم زا همه را شید
 هک یرو, ۲ مهدیم ماجنا رهش جراخ یناهملیف نیچ رد هاگجیهو هدرک هدانسا
 راک ۱ز تحارم اهراوس روتوم زا یدایز تراهم اریر دنکیمن هدافتسا لس را

 3 شسوع اهلآ هب تسن ناشر مدرمو . راوس روتوم اب كي شدوخو درادراک نیا رد
 ۰ ۷ هب تلکس روتوم هیده هک .تسا هدیزرو

 -نف طقف : رهو رف الاملد+ روسوم جیررت یعون ار هلجم ناگدنناوخ

 ۳۳ نمد دادیم یراوت
 هی ناشنرگید یاهملبفزایرایب و «یاهراجا

 و
 یراوسرووم د یدروتامیاكين تراهمدهد

 ةراوس رونوم

 و زا مک هک
 -یتح سس اما دهدیم یناوج طاشن و هبحور دهاثینط و یاهملیف رد كنیاو هتفاب هار زین هنفرگارف ار دهه یراوس روتوم ب 0

 کس روتوم زارهخ رد منکيم یهس ناکمالا . رتوتومایو راوس روتوم نادنمرنه یلامرنه  روتوم باهتلاو تعرس هشن داناوچ . بس
 رد ,ینارتلکبس روتوم هچرگ ؛منکن هدافتسا یشان نادنمرنه یاجبهک دنمرنه ناراو دوخ شلعع نیا ندناشن ورف یاری ار بکس

 .میتسه دننکی م یراوس روتوم __رهزا تلکس .ووم یاد و دناهنبرگ رب

 تمع رسنانام وپق 5 رگ
 دن وگی م هچ هب تسن ناناوج هک یتبغر 4 یوتاب

 نآرنا یامیس رد هبا وید تیدرونامبا كباضر < ی تای - دیس

  دنس* یناسک هج یراوسرو وم نسبت وا بیو
 ۷ ّ وریور نانا و
 رهچ راره دم یدروناببا ثابت اصر دنقالعیراوس ون وم هب لبف را هک یناسک رب

 هب یهچو رس و .هدناهتخادرپ شکندرگ و

 رد , دناهداد .ااثن یراوس روتوع نانام رهق

 «نامرهفكيشا-اب ها وتیم اهنن نایع ینا

 ناعرهف «لونبک لوبا » یگد نز ساسا رب

 هدشهتخجاس اکیرحآ یا رتلکیس رونوم فورعم

 هک «ردبار ی ربا« نیچیه . درک هراتنا دوب
 هجوت رونوم زا شس راوم روتوم هب نآ رد

 حرسک تسیدنح هتشذگ اه نیازا دو هدش

 ینا و یادادم رهن مو اس هب یراوسروتوم

 انس هراتس - ۱4۳ هزامشب ۲۳ هحفص ۲7 ۲
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 تیم هک دشاب دان طعاح رد روه دبا

 هتیپرهودسا رب,دول رام «نیارا شیپ یسدم

 نیچ نموب لپ هرابرد یلاکیرم تردق رپ

 دوب هنشاد راهطا

 هیاس.تسا هیاس ثاب لم اهن ۰ نیو

 نم « یراک ره .تسا .انعع وا

 ین .دکیم ارجا مه نمویلپ . مکیم

 .دنکیمدیلعت ءا رم هاگن ررظو هرهچ با رخ

 وتین وا منک هدارا نم تفو ره شتسار
 ۷ دش دهاوح دوبان

 نم فد رمت

 جاور دین راراپ هتیمه . امسپس رد

 و هاوخ ,دیلعن نیا راک هبلاو .سا هناد

 راکن ربخ,تساهدشهدینک مهین وک دبهب ها وحاب

 تحنراشا یوم یناعیس هلجم زاناجج

 دلرادتیپلطم؟دنکبهدیلغت یک را یک
 زور فورعم هتیپیره راهچ دا

 رگیدمهرا دیلقناپ ودبو د هک ناهج یاس
 یزیگناربلاجج یاهفرح + دناهدن فورعم
 » دناهدومن ناوع

 نپسادیعیامسیسدرم فورعم رگیزاب ود
 و زوردایلوج زین و ,ونیچاپ لاو نهاه
 هک دسته یلاههرهچ , دسبا رساا رابراپ

 رد كيره و دناهدن مهتع رگپدکپ زا دیلعت هب
 ! دناهدرک همک احمار رگیدمه . ماهتا نیا در

 ترسهتهب تاوجارگ اب نفاه سساد

 یامارب رسلوکبن كپام هتخاس یملیفدیسر
 رپوس كن نینساد زا هک «پو رلراچ» هشون

 یارب كيره یسعب یاهعلیف و تخاس راسا

 درمگر زب :دوب جواا یقرت یاههلپ هلرسب وا
 وناج «دویپاپ , یلانوب یاهگس , نچوک
 .. و یرم

 یرهاط كیزیف ران زا نامفوه نیساد

 :شقنپاحتناو يرگيزاب یاههیام نینچمه و
 تهابخ لصالا یلایلاتبا رونکآ ویچابلااب
 ویچاب لآ هرابرد نامقوه . دراد ناوارف

 : دیوگیم

 نم .تلا یبوح رگیزاب , ونیچابلآ
 ساصاایوا .مریگب هدیدا ار قح مباوتسن

 اشیا یبوخب ار دوخ شقن ؛ دراد هک یوق

 و ۰ دیآیم شنوخ : نمزا دیاخ . دیاسیم
 كسی اب قباط ار دوخهرهچ كسيم

 لیلد اعفاو نياابا .دهدیم رییخت نم هرهچ
 زا وا شتسار .دشاب نمدلفع وا هک دونس

 و تسیل تهاشیب نم هب مادنا و لک رطظ

 یراپبهکد شابهاش پجوم تعاش نسه دباث
 دسنادب !ولوچوک نیتساد كي و دلقم ار وا
 ءمابءاسبیلیخثام رتع ملیف رد اروا یزاب نم

 .«!دیآ رامش هب نمدلقم وا منکیمن رکف

 هتخاس«هدنا وخر دی »ملیف اب هک ونیچابلآ

 دش ماع و صاخ .رهثالوباکد روف سسلا
 هنوگچ» : دیسرد _اتسایووم راگنربخ هکستفو

 ناوع
 رد هدید

۳ ۹ 

 مهتمهک فورعع رگیزاب راهچ زا « بلاج یهاوخ رظظثب
 !دناهدش رگیدکی زا دیلقن هب

 !دشابنم دلقم « ونیچاب لآ منکیعن رکف : نمفاه نیتساد #

 جارو یلا رحص شوم كي. زوردنا یلوج : دنسیا رتسا ارابراب
 ! تا

 دادملق نمفاه نیتساددلقما رم هک تسین هنافصنم : ونیچاپ لآ
 ! دننک

 مامن هب هزناپمش ثكي دنسیا رتسا ارابراب : زوردنا یلوج
 ! تسانعم

 «آینکسدر اریفوه نیساد زا .دیلف ماپنا
 + تفگ هدنخاب

 سی هال داعهچ وچیهب نیا هن ؟دیلغتو نم»

 بوخ نارگبزا همه هک میوگب !رتبا لوا
 .نیتساد هلمج زا دنیآيم رامشب نم دانسا

 .تسا هدون نم راک رد تفوچیه دیلقت ابا
 اما مشاب هتشاد یراپسب تهاپش واهب نم دبات
 نیساد یهییک نم هک تسب یهتنیدب نیا
 هزات!تسین هناتتم نیا .موش دادبلق یفوه

 هباتمواابارم یسک هچ منک لاولس متساوخیم
 *] تسا هدرک

 هنفگ شباوج رد یخون هب هک هاگنآ

 هدونمهتم دیلقت هب ارت نیفوه نیتساد : دش
 هکیلاح رد .تفشآ رب تدشب ویچاپلا . تسا
 همادا داجیهاب رانبا دیشکیم راگس بت رم

 :. 4 داد

 یتمهتنینچ هک ت سا دیعب نیتساد زا نیا

 !تسنانانعماعقاو هن . دشابهدز نم هب ار
 هب ایآ 3 متسه وا دلقم نم زیچ هچ داتتسا هب

 متکیم یزاپ بوخ یاهملیف رد هکنیا فرص

 اعقاو ؟ مراد تهابش وا هب نوچ هکنیا ای
 هچره نیتساد لاحنیا اپ ! میوگب هچ منادین
 تیمها نم , دیوگب نم هرابرد دهاوخیم

 ما مهدیمن
 رابو زوردلا یلوج 4

 رگا .تسا بآ رکش تخس دسیا رسا اراپ

 لباقتما رتحااپ نعفوه نینادو ویچاپلآ
 روهشمراتس ودنیا دنکیمداپ رگیدکی زا
 یضشم :دننکیم موکحم ار رگیدمه هدربيب

 یلوج اب ار زاسلاجنچ راگنربخ یوگتگ

 ار اصدنخپلو اهکشا ملیف هراتس زوردنا
 : دیناوخب

 تحص یا اپآ زو ردنا میناخ + راگن ربخ

 زادبلقت هب ار ,با رتسا |رابراب امش هک دراد
 الماک .هلب : رلوج ! دیاهدرک مهنم دوخ

 امد كاب اب دنیا رتسا !رایراب . تسا تسرد

 و داشگ ناهد نآایو لیف مولرخ لثم گر زب
 یاباج دنکبم یعس ! دننام شوم یاهبشچ
 یا وتملیف رد نم تیففوم زا سپ .دراذگب نم

 !اعدمرپ دوجوم نا اهدنخبلو اهکشا یقسوم
 هومن یزاب نس زا دیلقت هب ملیف یرس كبرد

 یتسا رب نم ..و ءرخس یوناب . هرخسم رتخد
 لاکب زوم یاهسما رد یلور هچ اب وا ملادسن

 ناترظن متسا وخبم : راگنربخ ! دنکیم یزاب
 یلک رولعب دسبا رتسا !رابراب هب عجار ار

 ملادب

 قآ زا رتمک دنیا رتسارابراب : یلوج
 ردقنیمه . مهدب رظن شاهراب ردنم هک تسا
 , تسی اسز یاهرذ وا هک میوگب لامحاب

 مشچود, گررب ییاقعیسدآاب اما .دشاب

 لسن هب رتتسب داشگ ناهدو رگ هلیحوراکم

 هک میوگن | ربا هنیلا ! دنامیم دانا هپلوا

 تسین یلب رگیزاد دراذگیرانکا ردیلقت رگا

 منکیمتاعر اعفاو ار تلادع نم هک .دییبيم
 ویرادهناخ درد هب رنشیب وا متفگيم هنرگ و
 اعم رگیزابهکسا ان دروخیم یرادهگن هچب
 اب

 باذج ار وا یرایسب اا : راگنربخ 8

 ! .دننادیم سولم هبرگ كپ لثم و
 ا هکلبدتسب رایسب هک الوا هدع نیا: یلوج

 زا اهییا هزانو . تسا مک رایسب ناثدادعت
 هفیلسنرثدبیا .اد واهمدآ نیرتفوذیب هلمج
 هب رگالصا هدع نیا اپوک , دنیآيم رامش هب اه

 سولمهبرگار بپک رتدب_نیاهن رک و دناهدیدن
 ماصتهبهزنایش كبوا . .دندومتیمن زا دملق

 ۶ تساعن

 وا یاهلعباصاچ یورامش : راگنربخ
 ؟ دنا دیمدوخ .دلقم ار

 یتاک رحنامهتسرد وا . .دیسب هب : یلوج
 :یقیومیاون هژیوب مياهمليق رد نم هک ار
 اهنلاح نامه کیم یراک هیپک منکیم لع

  ..دونخ یدوخت نا اهم , اهتسژ نامه و
 هک تسیناهملیف ۰ نیازا رتمهب .تسیل هلاسم

 رد تیصخشو هزوس رظن لاو دنکیم یزابوا
 ح و هگنرز راگنربخ نیمه تم راک لاور

 داسیا وتساا راد راب ابیلوگسفگ زیگنارب لاچنج

 3 :تسا هتشاد

 یلوجیاهفرح سا رسا مناح : راگنربخ
  ۲ دیاهدناوخ ناتدوخ هرابرد ار زوردنا

 شوم ثبوا ,هلب : دسنا رتسا !رابراب

 هک هچره دیراذگب .تسلا حارو یلارحص
 تیمهاادیاو الما نم دنک یچارو .دها وخحیع
 ۱ نم یاهراک 1 مهنب تیمها ارچ . مهدمن

 ,دشاب تیعقا وهدیوگ .دناوتپم
 .  ینقترگیزابكیرگا ابآسرپ مهاوخیم

 لتم یشقن دنرادن قح نارگید دوم یزابار
 0 نرتسویو ناج نوچ لثم ؟ دنک یزاب !رثآ
 قح یرگید رگیزاب چیه سپ دنکیم یزاب
 ۱ درگارراکنیا رگاو دنک یزاب نرتسو درادن
 توانقبیجعهک یتسار ! دبآيم رامش هب دلقم

 , تسایتس ردات

 نووخ, .دنا.دیم تشر ار اعش وا : راگنربخ
 ملادین : دنا رتسا !رابراپ 1 رولطچ امش
 مه هک هچره اما مشاب تئز اهقاودپاخ

 ودن زادرپیم لوب مدرم مياهمليف یاثاعن تباپ
 نامز رگید شتار . دنزادرپپم مهدايز
 هتشذلگ یملق دنزا غامد , یاهچنغ ناهد
 مته هنان ز پیت هزات عون نع.تسا

 و قلاضا هراک هرابرد : راگنربغ

 1 دیراد یرظن هچ زوردنا یلوح تایصوصخ
 وا هزایرد رگا نم : .دنسیرتسا ارابراپ

 رد دوشیم وا -بمها رب لیلد ,زب فرح
 ندا طعتفف .تسا یتسهآ رسک دقاف وا هکیلاح

 :تسا یئاوایب جارو وا هک میوگبار
 روبجع و .دننکسعا شنوعد اهملیف رد یزاب هب
 > رد دیآیم رد شناهد زا هک هچ ره تسا
 !سنک ادا سلم .ففومک ی ئاهنآ

 + امنیم فورعم یاه هرهچ نیا
 لوقب «تسا هتساوخ اپهک یلاجنج
 هژیوب دن زیم ربت اب ار رگیدکی هیاس



 !اهشورف وزاسب و ارسح

 رضا هی اح ِن یدرد

 دایرف و دید ار و" ارمح . تف

 من تاج زا رک یا
 هتخاسراویدنیا هک ینادیمنردم , یهدش

 بارخ لامتحا و تساه شورفبوژاسب

 گرم زا سپقافتا
 راک زوهآ 0 ۱

 تفک ودر.

 یپمنیب وگپ ناجرپ بوخ

 ولوچوک ما رهش هبور

 یقاقتا هچدرم ریبک شوپ راد هکنا ز

 ۴ داتفا

 داد باوج یروف مارهش ِ

 دندرک شکاخ دیدر اغآ یچیح

 رهوشو نز یاوعد

 شزاب هک روپقداس جربا 0
 شتاقوا هکیلاح رد دوب هدرک اوعد

 یناروتسردراو ماشیا ریدوب خلت تخس ۱

 : دسرپیم وهدمآ ولج نیراک دوشیم
 ؟منییوک ایگک رب دن رادلیم یچ اقا

 دهدیمباوجگن رد یبروپقداص جریا
 هدماينوت اهیلوضف نیا هچ وتب ب

 یمرگ
 تالیطعت نارذگ نایرج رد 0

 ت نیدرف , ایرد راک رد ناتسبات

 و هشاشاینالابودقشوخ و ایزرتخد

 یور زایدرف تیحس نمش
 ؛ دیسرپ رتتخد زا
 ؟ دیراد یلفش هچج امشت

 باوج یکداس هب ناوج رتخد
 .مصق مهتخل هراباک رد .اهبش ت : داد

 یسنیکیب هب هک یلاحرد نیدرف تقوتآ
 درسکیم مرا رتغد كچوک را

 ی

 دسح نپا اب دیاب اتدعاق سپ -

 . دشاب ناتمرگ یلیخ سابل

 سفن ندرک یبح

9 ۱ 
 یس ره هر

 ارق بشما

 زانم وت رظنب هدنکب هدافتس ینوویح

 ؟ متک هدافتسا ینوویح هچ كاسام

 گلاخ هلاو : هتفک باوج رد نشو
 اما ما تایمز اب گنر لاح رد امئاد یلاعبانج نوچ 1 ایئاد  لامیاح

 لابنداریسانشلاخ هتشر شرپ تشاد ۰ نم دو ۳ ی یا 4 هل تن بن كاام نم رظنب نیت ندرک ضوع
 یطظول هزح دوب دقتسم نوچ دیک بش یارب ,یامرح زا" نوملئو
 ۱ تسا دلاخ ! ه رتهدن زا رب

 ناوج نیل وا
 یناوجنیلوا وتم زیزع - نازورف

 ؟ یدش نه یگددنز دراو هک یتسه

 :دیاتدنچ نوا - افو

 بشید ملیف - ناورشربها 0

 ؟ دوی

 دو ییوخ ماجف - ییاعس اشر

۱ 
 رونچ

 روضح دوخیاهرارق رس رتریدالومعمو تسا یلوقدب مدآ تدحو
 ! دیابیم

 ادثیس هراتس - ۱4۳ هرامش ب ۲۸ هحفص 7

 ۲ 2 ی 9 9
 فسرصت نوشرا یه ه دندوبیک

 ٩ عود ک
 درست یم

 نباب اهنوا هخآ - نازورف

 ناوج نوشهبدنیمن و دندوب هتشادک
 درگ باطخ

 لوفشم «نادرگر اک» هکستقو
 هراتسزا «ینانچنآ» نتفرگ تست
 ۱ .تسا یرک هزات

 | یتیکمقاو جالع
 رایبسابل هکیلاح رد یتیگ 07

 . هطع ایترم و دوب هدیشوپ یهات وک

 . یراجشغامد و مشچ زا بآ و درکمم
 2 ه و تقر یکشزب درن دوب

 ارج لزنمب اروف : تفگ-و
 . دیباوخب و دیشوپب

 یئوج هفرص

 : تفگ یریم دندرکیم تبحس
 . نبش یرتب زور دنچ ناتسرامس
 ۰ :٩ ندرم اب دنک یم فرص

 ۳ تک دادرهم دینج

 دا زور ره ناتسرامیب رد نوچ

 اف ناتسروگ ردیلو دشودیم

 ناروتسر رد

 بازوتسر دراو یقوئو زوره 0
 هس : تفت نوسراث هب و دش

 عورش ات زیرب قرع یتچ كي
 : بورشهزورهبیاربزاب نسراک
 2: تفگ راپ نیموس یارب زورهب

 ورش ا۶ زیرب قرع یتچ كب رتدوز



 ءلراچج
 ی

 «مراهچج تتسف»

 شتاوا رک هرگ نیلپاج» یگسیگددر رد
 دصهاوخیم ایوگ .دکي م رنتنس یمل |

 .دنک مرناچپ و تسد ییهجب یروف برح

 یا رس نلباچ هک وبدآ تمالع نناعفاو رد

 تمه نیتسآ شرت رب یاهعلیف زا یکی نتحاح

 و درص كي ناسا د یکس یگددر

 لجتوسآ كي (یلراچ) درم . تسا ث- كب
 تخب زا گم اب شایگد نز هک تسا ینابایخ

 تساحطس كي رد
 هل هک دونیم زاغآ اجنآ زا ارجاع

 یدزد یلغب فیک ثاب ننفاس قفوع یلراچ

 هع ییاجنآزا یلو .دوشیم سانکسا زارب

 بنرمهدماین بلقشوخ یلراچ هب مارح لوب
 .دزابیم كاپ و « دروآیبدب

 ندهداح یلراچ ۲ ملیفرا هحص تب رد

 هنا رماعو هتفرگ تسدبار شکس ددرگ بال

 یتفو یلو . دوشیم دلرزب یالاک كي دراو
 ونلایف.دونیم هجاوم هفاک رومام تعنامماب
 :دهدیماج شدالگ راولش .ردار هراچیب كم
 دبایوا راک یاجكر هنیمههک یناجنآ زا یلو

 مه ار ثام مدنکی م شومآ رف ؛ .دگلب

 تشپ را كم مد ندمآ دورییو , .دنک تخم
 دب رفآیم هدخزا ینهزجع , یو راولش

 هصیرق سه نکن سلپاچ راک یسح

 مسظفن هب هک + تسوا كمك هرهرخ و راترم

 یاهندردگل لثم ِ آی هناسلا قلح و هیب دبلایف

 یلءاسددسشگ :یزوف درسكي تبثب ه قبرس

 اسب و :محارع مدآ ككب هاگتسشن هز زا

 صحتسمناخ ثكب یایسرد یسل سخا,دنا
 یناههفرج هب هک اراههحص هنوگ نیا

 زا كي ره رد «دنامیم رثوم یلو ابدوز

 مينايبميناوتيم یلکشت سلپاج یاهیلف

 هک ۱4۳۱ ات خیرات نیازا نیلباج
 بیبللح ار «هچبرسپ» شنلب ملیف نیتخپ

ملیفود طقف دنک ٩ رگع قاو انا رگ تعسط
 « رتاتشپ باتقآ« : تواتت یب

 زا ولشدب نا و .درابیمار «رورکی تذل» و
 هلصو ارن ۲ هک تناميم ینهتخدناوناز

 .دنک

 یوک تسا نیلپاچ فرح نیا 8
 شیاهمذآ عیب ابلاغ شراتآهدبح رد
 اهآ یدوجو تعقاو ات تا هتشاد هجوت

 دادیم یعن ثیدح هب رتشیب هتفگ نیا یلو
 یاهیلف ااهلماش,دنابهنشاد تمعفا و رگا و

 یط احیولن یواچ هدونیمیو یهلوا
 ها وب تیمه هک تسا هدرک تا ستراتآ

 یفقانا ارگعفاو ) تار دمره كي

 تعینط) تسیلا روتان دعرته كي هن و دیابت

 رسلا سسخن ( هچبرس ) ملیف . ( ارگ
 اشدا نیا تابنایارب نیلپاج دنلب یتیلات
 هتخاس ۱4۴۳۱ زداکم یلمفنبا . تسا یبوخ هن ون

 هدرد مس یهیاجا یلماک یناو مه هدن

 «هراکیب هقبط» ردنیلپ اچ یلراچ۵
 اد دوخ شین زیمآ زنط یدبد اب

 سم

 زدم

 !دونهدومنهف رم هقبط

5 
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 ۳ ۷۲ سح 2

 نی رتابب زرا .«هچب رسپ »ملیف یفطاع
 تسامنیسرد ییلرزاج را آ

 درق مون - مود یهد رذ اکبرما یالیم
 هثولب متسد

 یابد را لوصم قبل ملیف نانساد
 ددسدا وا رف مار تصوصخ و كلبزا رت دن

 (یلراچ)دسدردد رمكي یگدنر و دوب هتفرک

 تاتو رس تسد 6 درک يم تاک ار

 زا رقواها رب رس هراوخ ریش شلدوک
 تسه هچب رسبنیا درک ررتهب یلراج

 یاعلی یار شیاهراکر د + دزاهگ ی م

 راک ,درگیم كمك درگان .ناوعب وا زا

 یاه هتش مکشزا تسا تراع هجب رسپ

 ردبیزور بک یارب هلاقلخ یمرجب
 !تسا زاها هثیخ فاب هک شاهدنا وخ

 سوجیور دا ویس صیبط ایوگ یلو

 یدور هد . دهلب نان هراچیب یلراچ هب

 ار جب رسپات دنیآیم وا غارس تلود نیشتفم
 سدراسا یرگیده قلعتم اهنآ معز هب هک

 . دنروآرد وا

 یسطهک یخ شاد و یتطاع یاه لصف
 ابتشکتسبام اهن بحاحت رطاخب یلراچ نآ

 یا رنوا یامرپف تایلمع و دنفایمرد نیرومام
 تباهلاسا سپ زونه هچب رپ شفرگسیزاب
 بسیناسنا و قالخا سرد زا ییهن وب لا وع

 اسم اسم

 . تسا یندید

 یسوسعآ رد هجبرسپ ماجرف رد یتفو
 ساسحا یلراچ دربگيم اج ستایفیفح ریام
 تبسنرخآ یمرذ ( ار دوح نیدهک فک م

 یسٍایت رد رگید راب و هداد ماجنا دل رمب هب

 رسپشفل خر .گبم ماگ دوخ رعم و عوطم
 دا هیچ هتعاسکی ملیفنیا رد ار هچب
 قرهر تحت هک تئاد هدهعب تروص هتیرف

 تفا رظو تقدنینچ هب نیلپاچ یهنادیمرنه
 . دوب هدمآ لئا یلمع

 نیادد نلپاج کد لسباق ملیف رگید
 قسط هک تتادما * هراکب هنیلط » لا

 یگدسیون و یلادرگر اک. هیهت راک لویعم
 هن وگنابه..: ونجدا دماجنا اصخت سلباچ ار نآ

 دوسخ امامت زین ار شاهملیف یفیموم هک

 درک ی م فیصت

0 ۰ 

 ي هابتیدکا رب نیل هراکیپ هیط رد...

 0۳0 زار چ

 توانتمیشفنود رگ افیا وشردیبخ ملیف زا دعب
 رسگید وافرع و لوعتم درمکب ششن یکی :دت
 كسراب هثح مادلا ثلچوک مدآ نامه تنبج
 هک ی نابهانت «وبان ملیف یع و . رابع مانن و

 صحتتو دنمآ و رتدز كپ درف رد تهابت نا
 وادع ناج : دروآیم .دوج ون

 یهخطراداتتاهب .ملیفیا یط نیلپاچ

 یرسصاعح نا وعا اهنآ زا و. دزاد ربعاف رم
 ننرته. .اک ی ع دان تر یب و ینعب ثكت

 ,یلصحف رد ميلاتم ار ساسحا یبا یهن ون

 هنآ لباقم لابغراف و هفرمدرمهک میناب

 یاوصمهشش و تسا دوخ ددرک كل رب لوعتم

 هک یلاحرددن زیم مین ار یثبارآ يبام كب
 زا تسادنزاهلنا اب یو درادپع رگاتاعن
 یراذزیو ریوصت لباقم رد شرسمه هب تلایح
 .دنک یه

 3 ب و هکتسملاب لصف ود ید و
 دویم نلپاچ مالک یاوحف زا هک فلگ

 یسگ دن زیچوب و هفرسهنبط سلاجم یگدوهیب
 .دنا وخ ار اهتآ

 وصه ۱:۲۳ تخادربزور رد سلباج

 ار یلراچ شا یگشیمه تیصخت زا ینهزات

 رگ راک كي تشیه رد راسیاو دهدیم هنارا
 و تاومنع يراتس يعون راچد هک نابتخاس

  رویطعب هنوعن ناوعب . تسا شزاک رد وین

 و,دنکيهاگ و دنکی مپ راک دن یهاگ هبورین
 شل هلوحس راک نداد تسد زا تعابنیا

 یآوگع طباور هک سوصخب .ددرگیم
 !مپروررد .۵راد شراک بحاصرتخد

 ِ هک هونس هجوم نیلپاچ قونح

 ارباب ۰ هتفربذپ قلعت وا هب یریچا

 یا شیپ رد ار شهار هنسه

 موکحم وتسا حولهدام منآ



 ناتسادلماک هد رشف

 اپ بلکپ هک تسا یناوجرسپ ریما
 هدتکیم فداصت دانرف سدنهم لیبموتا

 - سننهم ناتسرامییرد ندشیرتسیزا سو

 دنکيم لویق یدنزرفهب اروا اشرف

 ریما ندوب یرتب

 تدم رد

 ااتسرامیب راسرپ ویع
 اهنآ قتع هثبر ودونیم ریما قشاع « فد

 دب اپهه همانا

 روطب دائرف سنسسهع مس خرلک

 -یموا هدناوخ ربپ هک رپما هب هاگ ادوخان
 سدسسهب ده یتدح د هلیم دسقالع دشاب

 یار یردنص یاقآماپ یقیسم ملحم هثاپ

 هدروایم « ایر ۰ شزتخد
 وا اب ریما اما .د هتیم ایز

 قئاع یردمس

 وشیم نرالک

 قسخع زا عالطا زا سپ داخرف سهم

 اما و دوریم ونیم تاپ ریما و ونیع

 ننناوخ سرد هب ریما هک نیا یارب دنکیم
 ٩ و روت فرصتم وا قئع زا دهدپ همایآ

 دنک كلرتار ریما هک دهآ وخیم هنیم

 هد. بک یم هداصضتما تسرف زا ونیم

 یشئادنز و یئاد مرکاو دومحم ءارمه و
 لقعم لاش هب لامود تنم یارب هک هوخ
 . دوشیم تشر یهاردئاهنش

 « پ » ناتسرامیپ رد تشر رد ونیه

 زرسیرفاب یتدمزایپ و دوشیم راکب لوغشم
 درادتیلاعف « ب » ناتسرامیب رد مه وا هک

 رتخد« ایز » نارهت رد . دیامتیم ياودزا
 حاودزا دیمح مساپ یملعم اپ داشرف سدنهم
 ءار رد یردفص یاقآ مپ یئدم . دیامنیم

 ودنکیم فداصت لیبمونا اپ تشر - نارهت

 .دباییم دوبهب پ ناتسرامیب رد ونیم تسدپ

 ددرسگیمزاپ نارهتهبی قو یردفص یافا

 رسما و دهدیم ریما هب ار ونیم یناثت
 دنکیم راداو ار خرلگ و داشرف سدنهم

 م دن یماکنح لامش رد .دنورب لانشپ ه

 ز ربیرفدننکیمتافالمار رگیدکی ریما و وسیع

 فدلتخا ثعاپ هلئسم نیمه و دنیبیم ار اهنآ

 یسنز ۷ زربیرف . دوشیم اهنآ یکداجاح
 تساونیم ناراکمه زا مه وا هک هرهز مسا
 یماکنهونیم و دنکیم رارق رب هنافشاع طباور

 دماوخبرا زا ات دورپم هرهر هناحب «

 تبرش رد هرهز درادرب شرهوخرس زاتس
 ارمالغ مساپ یدرمدمپ و دزیرریم پورشع وا
 نیمه رد .دیاش زواحت ,اب هک دنکیم راداو

 .دنیبیم ار ونیم و دسریم رس زربیرغ ماگنح
 كيابونيم هک تسایمفوم تسرد هطحل نیا
 ءاگآدوخان وهدییوک مالغ سرب نیکلس سچ
 دن ربیمنادنز هب ار ونیم , تسا هتشک ار وا
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 تفگ ودر ؟ ماخنیهم هب یهاگن فرشا

 زامناجهراد مياخنلاب تسیل یقزیچس

 هشکیم اگینامب یروج هب ... هلکیم بآ

 د.وا هوک تشپ زا راگنا هک

 تحادنایاهشوگ بار شرداچمناخ نیهه
 ودنکفایهاگنوبم ریحتم و تام هرهچ هب و

 اللجا دمای : وتهب یدابز ی ت

 هللااب.. نم قاطا وت یایب تفگ وت هبیک

 تدوح قالا وتورب
 ار شایلدرهوشاراب

 ورسفشاهدرک زو و یرفرفیاهوم یال رد

 یناتعایب ورتت یور زا یهاگن و درک
 درک هرمز بلریز و تخا دنا ونیمهب

 یزوسلدمرادیک یارب نییب ورام سم

 ممهچ ... مینکیم
 ودروآرد كلکغ ونیمیارب فرشا دعب

 هجوتاقیفدک ونیم. دش جراخ یتاطا زا

 هچردودرگیم هچ هناخ نآ رد دوب هدش
 هدرک توکس. تسا هشاذگ ابیک ان رخیاج

 هسچوابمناخنیهم دنیبهبات دوب رظتتم و دوب
 , دوبدخ هجرت» هک م ئاخ نیهع دیوگیم

 حرخ ون یارب ار هناخنیا تیهاع فرشا

 یرارارشتسد وداسبا ونیمیولج تساهداد
 : تفگ وداهن وا هناش

 نالاوت ... شابن تحارات ناجوئیم

 یاه قرحزا دیابن... یتسه یگرزب رتخد

 .یشابهدنتحاران فرشا

 یلاخهناش نیم تسدریز زا ونیم

 : تفگ ودرک

 هج هناخا هک یتفگن نمبارچ -

 . تسایلاج روج

 تنگ و دشرکب مناخ نیهم

 سکیب وهانب من رتخد كي یارب
 ,هثیمادیباجنبا زا رتهب یلاج هچ راکو

 مشابهدرک تبحم وت هب متساوخ نم

 یزبگنامو خلت تشون رسهبهک ونیم
 یراج شیاههن وگ زا كئا دو ٍ هدش راچد
 : تنگ ودخ

 ,مسوویناچسا نه »۰ مناخنیهم ه -

 یرولنبا تقوچیهنمیهاوخب ار شنا ررگا
 مدب یراک تفانک زانم « ملهدرکن یگدنز

 .موریم اجنیا زا نم ...دیآیم
 هسقلدرکیمرکف ادتباهک مئاح نهم

 ندینخزا تسا مداتفا شادب یمرن و برچ

 یوجن درکیعب ودروخاج اهفرح نیا

 :دیام مار ارونیم

 و رسیخنم ,نکن هبرگ «ناج ونیم س

 یاه فرحهب وترگا «مهاوخیم ارت حالع
 تسدباهدرممعتهک مهدديع لوق یدب شوگ نم
 زا یسکبیلاوتبم یدوزبوت + دنتفیب تیاب و
 نونکات نم هک یوشیلاه رتخد نیرترادلوب
 ۴ , _تگننقمادنا « وتیئایز؛ مالید

 بار یدرهره ریذیلد یاهوم و تموم
 بوض « ونیم وشن هچب ... هزایمرد ولاژ
 , مد شوگ مياهف رحاب

 ندادلاخنیهد هک یتاظحل ی ی 0/۰۹۹

 املیس هراتس س ۱۳ هرامشس ۳۰ هچنس 0
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 شرکف ممنونم . درکیبهبوسو ار ونیم
 انمنادین.دو شقنع نیلوا عولط هجرت

 ایا] ۵ اب تسا هدمآ شیپ امشیارب لاحب

 تبرب#نانا هاگرههک تنیا تیعفاو
 ورور تکالو یتخبدب اب هاگره « .دسریم

 یلایوروناشحرد تالنحل هلصافالب , دونیع

 دنک ی مملع دق واناگ دید لباقم رد شیگ دنز

 .درذگیممنآ متج یولج زاامنیس ریوصت لثم و
 ینابود و گنشق تارطاحو یگتسبل د ماعن

 ۰ رسیما اب واهکدشیم ینارودب طوبرمونیم

 ۳9 وراللتخد رد و دوب هدناخا
 یکدادلدوقشع زا نخس و دزیم مدق یتع
 , تفگیم

 راچنها ون تاملک اب هاگره ویم

 میمریماگنشق یاه فرح داد دشیم وربور

 ... دوبهاگ هیکت كب وا یارب ربما .. دانفا
 . دادیم نانسطا و تردف واهب ربع ! میس

 + تساهدرک تواسونیمدید یتفو مناخنیهم

 1 هداهب ریثات وا رد شیاپا رح هک درک سح

 دورباجنآ زا دها وخیم وی دید یتو اما

 ۰ تفگ و تفرگ ار ش ولج

 . یورب اچبارا وت مراذگیمن نم -
 بوضخ وت زاهک مهدیم لوفتهب نم وتیم
 بوخشدوخ رتخدکب رگا . ملک یرادهگن

 یسصیسآ وا هب دناوتیمنیک تفوچیه دئاب
 .دناسرب

 اصک وی ... تقوربد ودوب بش
 اهت اروا همه .. رواپین ودوب اهنهکو یم
 ایهتتاروا مه . روابیب و دوب اهنت هک ونیم
 ایزوموصعم ه رهچ نیاهب ... دندوب هشاذگ

 واء تسادب وا .دنتفگیم .دندوب هدرک تشپ

 وشنیم هک دوبنیا تیعفاواما ؛ تسا هزره
 رسگادناش,دون تکاب یرگید رتخدره زا

 هکرسوم دوچع هرگبد نارتخد تشونرس
 طوقسیماندد اگنرب وا رفهقهب لاحبات دشبع

 یگداتسیا ودومواقم وتساما ,دندوب هدرک
 درکس

 مازآ وتفرگ !رونبع تسد مناخنیهم
 ب : تفگ ودناثن ار وا

 پ ۳

 ۰ ۴ نآشاپ

 شاءرهچماعتمغ . تسشن ودر وناز ونیم
 رسم درگ هک یئوگ . دوب هدنانوبار

 یوتزا .دندو +.ایشاب رتخدنایابز هرهچ

 ۷4 تم درم نآ و الیژ هدنخیادص طابح

 . . «حیتپزاسمم .دمآیم دوب هدنهباوخمه وا
 . قاطازاهاگنآ .د کهاگن اهنآهب و دینک رس

 السی هب وداتسا نکلابیور و دن جراخ
 : تفگ

 مری هار ادصورس ردقنیا-
 ,هش دنلبنوئادع اههباسه

 دوسهدث هباوخمه البژ اب هک یدرم
 .. ؛تفگ و داهبنیهم گنچ رد لوپ یرادقم

 یلیخوتوا نم « شاب _البژ بطاومس
 ۲ *  .مراد شسود

 :تسم هدوب هنهربمین هک البژ
 : تفگ ودرک

 گا ؛ نراد تسود ونم اهیلیخس-
 .ینک یمن جا ودزا ماهابارچ یگیم تار



 تم درب ؛داد باوجو درک یاهدنخ

 .مدرکیمجاودزا تاهابیدوب رتخد را _
 :داد با وج الی

 * ونک

 » تف ر درم دعبو

 وتفگ نیابو دوب هتشن قاطا یوت وب

 شرظن رد زیچ دمه . دادیم شوگ اهدوب
 نآیاهفرح . درکیم هولجشزراییو فیع

 د وا درم و تشز تاکر ح . دادیم رازآ ار وب
 .. دوبهدرک هفالکار وا الهژ و فردا یچ

 اهنت و هکی ویم , دنکب تسناوتیم راکچ ابن

 هدیسر یرکف تسبنب كي هب وا .دوب هدناب
 وا زا هک تشاد یمدآ هب جحایتحاو دوب

 هک دوب روبجم وا لاح رهب . دنک تیامح
 بش نآ رد وا .دنامب نیهم هناخ راار

 دور تسناوتبم اجک اهن

 ینحارا ساعاوا هکنیا یارب نیهب

 شا رب یلیخ .دز فرح شیارب یلیخ دکن
 لدحداس  رتخد كد هکونیمو..درک لد درد
 .دنام اجنآ و دشممهم یاهف رحما دوبكابو

 رد دعب و دروخ واو دوپآ اذغ شیارب نیپم
 ات دیشک زا.د تخت یور رگید قاطاكب

 .دادیم رازآ اروا ریما هثیدنا اما. دبا وخب
 ..تسنادیم رسماب قلعتمار شدوخ مهزونه را

 یراتفردب وااپ ز هیرف شقباس هو رگادباخ
 ار ریما قشع تلنعونیم هاگچیه درکین
 ریها رکف اب هنبم بشنآ . درکسن یلحا

 یگدنز یابور ابو دک هتب شیاهکلب

 »۰ تفر پاوخب شاهتشلگ

 فشت

 شیگد ن نكچرک هداح كي رثا رب هک ریبا
 زا هکنيا زا ,یب «دوب هدن نوگرگد یلکی
 یلد ابو دش .اساان تخر رد ونیم رادید

 .تشگز ابدارهتب نادرگرس یحورو نابرگ
 راکفا رش زاار شدوخ ات تفرگم یصت

 سدنهبهکنیا اصوصخ . دزاس اهر ونیم هناقغاع

 و یگدنز درابرد وااب یفاکدحب داترف

 مهارفیاهیمزو. دوب هدرک تبحص شتیعقوم
 شومار فاروسیم یلک روطب ریما ات نوب هدروآ
 وا ... دزیم لوگ ار شدوخ ریما اما .دنک
 تناوتبمنلار وئیم هناقناع هرهچ تفوچیه

 ۰ تنگیم ورد شدوخب وا .دنک شوبارف
 هکارچ , درکبمن شومارف ار ونیم زگر ه وا
 اب هظحلره ریماو دوب وا دوجو ماعت ون

 اما ..درکیم یرپ ار شراگز ور وا داب

 داشرف سدنهم نمابیز نز , خرلگ دوجو
 رییغت ریما راکفا ریسماگ اتدوب هدش ثعاب
 ماب گرزب رتخدکب هکنیااب خرلگ . دنک
 اذهعم « دوب هدرک رهوش هک تشاد «ابر#

 دش دراو اهنآ هناخب رپما هک یقیاقد نامه
 تانچمه قشع نیاو دیدرگ وا قناع حرگ
 قشعب هاگچیه ریما اما: دنام یقاب اجرا

 هناعیمصوا هک ارچ .دادن تبثم باوج خ

 ایرییو بلق هزار واو دوب نیم نخ
 تبنریما رگید یوس زا « تشادیم تو
 وا .تشاد یرگبد ساسحا دائرف سدنهم هب
 یباپ ییازا هنیمه ریماو دوب ردب شیارب
 نوخ مشچاب | در .درکیم ظ یگدنمرش ساحا
 درن وا اب دانر4 سدنهم رسه هک دیدیم
 یگلاس جنیویم س رد خرلگ ۰ دزابیم قشع
 ره هدوب هدرک عولط شبلق رد یاهزات قشع

 زارق یرهمیب دروم ریما فرطزا رتخیب اچ
 قشع مخز هبو ءشیم یرچ رتشیب تفرگیم
 راب دنچ لاحم ات خرلگ . دشیم هدشاپ كمن

 بذج دوخ فرج ار ریما هک دوب هدش قفوم
 اک دوب هدش قفوم مه رابکی یتح .دنک
 دوز یلیخ رسما ابا .دیامن ییاوتمه وا
 هخبرگ حرلگ گنچ زاو دو هدش رایشوه

 . دوب

 دیماان ویم قثع زا ریماهکسیا زا سپ
 دوبنیا شمس اهن تشگ زاب نارهتیو دش

 قیوثتو دهد همادا دوخ لیصحتو سردب هک
 قایتثا رتشپ ار وا دائرف سدنهم یاه

 لاسود زادعب ,بما هکیروط . .تخادنایم

 وزسج دناوخبم سرد هنابث سلاک رد هک
 نیا لیلد دباث , دش هنخانش زانمم نادرگاخ

 قشعرد تسکش . لیصحت رما رد تفرشیپ
 یرداب تساوخس ریما هک ارچ .. دوب ونیع
 زیگلا هو كيرات یاهنعقن ندناوخ
 رگماما . دراس یشومارف هتویب ار شیگدنز

 دوخبلف زا ؛ر ونیم قثع تسناوتپع ریما
 ناسایخ یو تقوره وا ؟ دنارب نوریب
 .دیدیمدوخ لناتم ردارونیمدرکیم تک رح
 ه وتقوارچ دشیدنا یمدوخابهثیمه ریما
 وا رادید زا و , دیدار ونیموتفر تشر
 تاقالمبرگید هک تنگ وابو دیزرو یراددوخ
 امعم كي ربیا یارب هلئسم نيا ٩ دیاينوا

 رب هچ تسئاددم ریما رگاهک یاو .دوب هدش
 هچ رد وا اابرهب یونیمو هدمآ ونیم رس
 !دشدوخ امتح « تسا هدخ راتفرگ یبادرگ

 هک تنادن تقوچیه رییا اما .ثنکیم

 یلابور قثعو,رادافو وان مه زونه ونیم
 .دکیم بلط ار وا

 تشگ رب هناخا سالک زا ربما هک کی

 ۱ :تفگ د تشن وا یوربور حرلگ
 رتددرمزپ زورب دور ارچ . ریما -

 سنخهم«یتحااهناخ نیایون رگم , یوشیم
 راذگ ورف وت «رابرد یتشوک جیه زا هع
 وت هناوید ینادم تدوح هک مهم ؛تس

 »«, یتحارات ارچ یپ , مته

 :دیشک دایرفد هب هلالکو هتخ هک رییا

 رنگا ؛یهاوخب+ هچ نم ناچ زا وت
 یتسه یراکتتایخ نز وت هک دعهنب سننهم
 . شک م ارتامتح

 دراد همادا

 یعقاوتشذگ رس «بشزاتس رب»

 تسایناوجوسپورتخدزیکنامشو
 هزاتسناگدنناوخ هتفه همههک

 .دننکیملامتد اراهنآ یک دن زامنیس
 ۳ ی

 ت 0

 ۱ و

»۵ 

 (سیئوس) «نویت» ملیفهرا ونشج
 لاس ره ربتکا

 ث ,سیلوس روئک رد نوین لاویت

 یکاحهکیاهزیو طیارخ و تاررقمو نیلاوق
 یشافت یاهملیفماقا وعاولا شریذپ زا
 ناتسادمانوک یاه ملیف « نشیمیلا كرحتم
 دنلب یاهیلیف ؛ یمدرم یاهرتتاموکد راد
 یدالیم۱۹18 لاس هب ......و ....و یناتساد
 . تفای شیاتگ

 مه هک نوین لاویتف رابتعاو ترهث

 و سوعلم یدوجو ناهج رسارسرد نونکا
 قلعتو یگتباو بیس هب. دراد زیگنا مارتحا
 رظنهنجزا ( رصاعم ) لاح نامزب نآ رطاخ
 هک .تساعنصت زا یرودو هنایارگ عقاو یاه
 نتشاد روا هب دوشیم طوبرع رتشیب نیا

 و ناوج نازاسیف و ناهج زورما یاهنیس
 ......وج و

 نامزاسیوسزا دآ تالیکشتو لاویتف
 و تیادصه یمومع یاهشزومآ و تامیلعت
 ینلاصه تیدودحم مغریلعو دوشیم یربهر

 تاونسرد یراجن لماوتو یدام لیاسم هک
 داجیا لاوسسیتف یربهر رّتاک یارب ریخا
 سر دج رگید لثع دناهدرک

 یسیلوس لیصا هراوسششج نیا «ونراک ول

 یاهنشوک تهج نیاردو دهدیم هیادا دوخ

 یاصهرفمو ؛نلداهد ریلروم ۰ هناراک دف
 یساسالماوع زاناهچرسا رس هبشآ یبرد یب
 .تسانوین هراوتشج یرازگ رب موادت

 یاهرقنهزیاج , یلالط هزیاج « زياوج
 صوصخم زباحو «(تلوکیداهیول) هزباج
 یروژ تابه

 «نژو اهربوا» ملیق هراونشج

۱۹۳ 

 كسلهو لیو كيژارتو سردوز كرم

 هک یبرغ ناملآ هراونشج نيا راذگ نایب
 یرنهلفاحم لاوویتسف زاغآ زا لبق هتنه دنچ

 ؛درک رثاتمار اوراو ییر ناملآ یلامنیسو
 تشاذگ هراونشچرب زی دنیاخوخا یریثات
 ۱۰۷۵ لابراک عورش زا لبق هکدن نانچو
 :اهراک یگتخیر مهردو حرموحره ببب
 و ناگ دنکت کر شزا یرایسب نآ لیلعت میب
 یدیمول و ینارگن رد ار ناراکر دناتسد

 , دریورف

 ]  هراوضج یجات فارتناگفلو یلو
 ۱ لیجعت اب هک یاهمانرباپ و دش نزواهرب وا

 درک نیودتو ميلختیگتفخآو هودناو ناوارف
 !رتآ تایح و هراونشج یرازگ رب تایجوم

 همارب ه ارسچ « دروآ مهار
 داگ.انک رادید شریذپولایقااب هوا یمیلعت
 .دنیورایور یلحم نادنقالع و « یجراخ

 نونکامه هک نزواهربوا هراونشچ

 رگیدنابم رد اردوخ یاج هک تفگدونیم
 بیم تسا هدرک زاب .یللملا نیپیاههرا و نشج
 نیرتهب .ناونعبو دون نیا زارت لوبقعشاوت
 ءاتوت یاهملیف هنیمز رد یناهج لاویتف

 هعجو ننا پسک یارب یلو .دوش هتفریذپ

 یاهملسیف یورب اردوخرد هک دیاب یناهج

 شریذپزا و دنک زابشییزا شیب هاتوک ییرجت
 .دنکن یرادنوخ یبرجت رائآ هنوگنیا

 زادن رابع۱۵۷3 لاسهبنآ ناگدنرب و زیاوج

 مروتشا «نزواهربوا رهش كرزب.زیاج -
 سیئوس زا رثوناک

 نامونو یکسوونیه , یلصا هزیاج
 كيابهب هکر گید یزیاوجو یبرت ناملآ زا

 زاءربرب ۰ ادافاکز ا سارگ « یوالسوگ و ی زا
 زاوویج هبردا و اکیرمآ هدحتم تالیا
 .دش هداد ناتسهل

 یشزرو یاهملیف هراونشج
 (لاردفناملآ) «نزو اهربوا»

 ۱8۷۷ ربتکا 8

 یشزرویاهیف یلطلانیب + عج

 هرود نیمراهچ لاردف ناعلآ نزواهربوا رد
 .تضفوم اب ۱۵۷5 لاسب اردوخ یرازگ رب

 .دیئاسر ماعتلهب یریگمشچ
 یتسود « نی هن لاویتف یساسا فیه

 شزرو اب امنیسو نوبزیولت ایم یکیدرلو

 . یمرربلاویتف نیاردمیسالنسمژیوبو ۰. تسا
 یاهملف یشزومآ تاربثات یباب شزراو
 ینابمووما شزومآ تهج رد یشزرو

 تسا یشزرو

 ارهش هلیسوب نزواهربوا لا ویتسف

 ۱! شزرو نامزاسو نزواهربوا رهش

 تاده و یربهر نلافسو نیمهدزون
 یاهزبوهجوت زین شزرو ریذو ریویلبوو

 و تدعام ابو دراد هراونشج نیا

 ۵ ارنآرتهب یرارگرب رد یه دوخ

۹ 

۱ 
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 هزاد ردیقیقحت و
 ... زاکسا هجخی رات

۱ 

 ۱۵۹۴۳۵ - مهدزاب لاس

 ۳۸ لاس یامنیسیا رب

 دونینپدچن تاراختفا 4 یلا

 یلکر ولعب راکسا زا هرود نیا ناگ دن رب
 هشباس هچرگا . دنراد اشآ یلاه ءرهچ

 مس لب و هدرشه رایس شاهبج ره

 هزیاج راهچ لاحنبا اب اما - تشاد نایرج

 دریگیم قلعت یناکهب یلصا هزیاج . جپ ر
 راکسا هزیاچ تفایردهب قفوم رین الف ه

 دید وت هس

 نانربرتلاو وسپویدتب + یسیرنرسپسا
 زلاوج رابکب البف هتشذگ _لاس لوطع ر

 كنا رف ودند وب هتف رگار لا نا رگیزاب نی رنهب

 یا رب زین اریاک

 مسسلیف نتخاس رطاخب ودونیم هتخاش لاس

 نادرگر اکن یرتهب رابنیمو

 هرساج نیموس « یرس تدوخ اب یناویسن

 ایت نایبنا رد دریگسمار دوخ راکسا

 رگب زاب نارته هزیاچ هدنرب رننیابیف میناح

 راکسا هزیاج نیازا شیب نز مود شقت

 تواصف ردیهوا لاح رهن ابا سم تسا هنفرگن

 یاه سا ردو" تسناخآان
 زا ان

 دایز یمداکآ
 یاهمچ رب ملیف ,دیراب رطاخب فرطکن

 دزرگبر راد نی رتهیر اکسا تر

 ۸ و دزابم یبویدتبب | رثآ هک دونم ۱

 لبازج « ملیف رد یزاب يا رب رگبد فر
 ودشقن رگیزاب ی رتهب هریاچ تفای رد

 تسینچ ریل دروآيم تسدب ار نآ هک ر
 یمداک آ راک رد نیا زا شیپ ات ینامیصن

 تسا هتشادن هعیاس

۰ 

 مسارمو تفایط یرازگرب تیلوئس

 رومتلیب لته زین ار راکسا هرود نیمهدراب
 ردلاس یرته گرزب هعقاونیا و دراد هدهع

 عوقواب ۱۸۳۴ لاس هبروف مو «تس ش
 دن ویبیع

 یادص اب مود شقن ناگراتس زا یکن

 و دهورد ار نلا همانرن یارجاو دوخ

 درسع ورق فعن

 رواپنورپان قافتا هب كبودراه كبرس

 اهزورنپا رد دواب نوریات وس دوشیم دراو

 دوویلاه یتتشاد تسود یاهلوغ را یکی
 . دراد یدایژ نارادف رط هک . تسا

 مسلیف رد یزاب یا رب هک سویدتب

 یددجمراختفا رلپاو مایلبو یهتخاس لبا رج

 سابلاب هتشذگ فالخ رب رابنیا .دنکيم بسک

 تیم رطاح يمداگآ " تفایض رد یلابز

 یراگ زاسان زا تسدوا هک دننکیم لوفهمه و دون

 یمداکآتابرافناب رگید وتسا هتشادرب شیاه

 . درادن یتنلاحم

 تسلعنهنشذگ لا- هک یسیرت رسنپا

 روضح راکسا تفایص رد دوب هتسنا ون یرابیب

 بهبكيدزن زا ار دوح تیفقوم و دشاب هتشاد
 منا رسم نیا رد لاحرس و داش لاسما : دنیب

 دنکی م تفابرد ار شاءزیاج اصخت و تک رش
 رهخ»ملیف وایا م ار ددجع تیقفوم نیا و
 بیمشلرادت گو رات نمروف یهتخاس « نا رسب
 , تست

 یتراک میلراچ سشکندآ اب نگ رب زاگدا

 یناههمان ربیمداکأ تفایص رد هنشدگ لاس هک
 زلا وجیادها یا رب لاسا هدوب هدرک ارچا

 ودوتیم توعد یلوریکیم و نییرود اناید
 نا رگی زابننایا رب هک یکچ وک یاه هبسجم وا

 تسدس تسا هد هدبزهیهن اعیس ناوج ون

 در ایی ۳

 ت سرود اید هدجه احعف هاگته دارد بن
 ویدا ر زاادتباار دوخ یرنهراک وا .درا

 ۳۹ لاس رد یلو درک عورش
 دادرا رفورتم یناپک اب یگلاس

 :4شکن ره هل زا دعب

 هد رمسناثسرد

 رد و تمب

 هد وخ ملبف نیت

 دن رهاط - دراد مان

 مسلف ود د ۳۸ لا رد نیروداناید

 هت دوشم رهاظ نیعم سس و میسوم هناوید

 اکسا كچوک هعسجم كي یادها اب یمداک

 ۵ !ر وا راک

 دهد

 یه را مسق رتدقت دروم امیس

 یا رک سا هلامدعه مه ین و ریکیع

 تیفقف و منیتسخن هب نا رب رهث ملیف رد یزاب

 کن ۳۷ لاسزا وا . دبابيم تس د دوخ

 ملیفیدادعت رد ۳6 لاس ات و تخادرپ یشیامن

 ی ور هتیلا ان رهاط یسک هاتوک یاه

 یجرطعیاه ملیف رد و دنام اعیس رد ناچنه

 یروکو تیاهلپ ؛ یتاسنا _یسکن چیه

 ددرگیمرب یدراه یدنا دولت سیفیبسن

 ها وید؛ هنا ید یاند. .یناغیت رد هناحص

 دوتس رهال

 تسن وجمهک هلاشن لبس یلرش

 یتاکیرما یاه هداوناحسن رد یاهداعلا یو
 دسلادیم یمن ریش رد وا هه و دراد 1

 وی توتد س یالاب هب » وصع ه ناجا دونم

 .دنک میدقت وا هب ار یتسیدتلاو
 كچوک راکسا تفه و گر زب راکسا كب

 هلوتوک تنه و یقربدیفس ملیف نتخاسیا رب
 یاهملفنرتروهتم هلمج را وا راک نیا هک

 ته مه لا

 یتخاس رطاحب نیچ مه يسيد تلاو
 لاس سه یا رب ءانوک توتراک یاه میلیف

 کیه تفایرد مه راکسا یلاوس
 راک حیات هکنبا زا لق رگید راکت

 وطعت ناگدب رب یماسا دوش مالعا یمسر رول

 دوب هدش هتخاش مومع

 :بسش نیا ناجیه نیرتگر رب

 «یرب تدوخ اب _یناوین » ملیف باجسا

 ملیف نیرتهب ناونعهب !رپاک كنارف یهتخاس
 !رهزیاج یرتشیب اما - دزاسیم ایر لا

 سیمتفاب رد تسیل را هدناع ادج ملیف كب

 تک ر شاب« دوه سیا ر یارجام » ملف .دک
 هزیاج هس هک ... نزفال و فارح نیلفلورا

 یاهژیو

 ال مهم بل یه

 و ه 3 نا

 ها زی اوج تسیل زا ج راخ هکنآ اب
 اههزیاح دوب ۳۸-۳۹ لاس

 !درک ورد ادلاس

 نرتهوژاتوومنیرتهب و سم یعیسوم نیرته
 ساصشتخا دوخبار هحص لحاد نویساروکد

 قافاب و. یلیک مایلبو ار ملیف نیا .دهدیم

 . دوب هتحاس سینروگ لکنام

 زا جیات مالعازا سپ ادص نیرتگر زب
 هنسبو واشدرانربحرج بناجزا و ناسلکن

 دوشیمدلب هلاس ۴

 فرسطر !هک دیدرگ ربحاپ هک ی نفووا
 هدلش تراس نیرتهب هزیاچ هدن رب یمداکآ

 رد لماک یگدیجنراب و دوشیم تحارانتا
 :هسک درادیع راهظا ناراگنرمخ هب دروم نیا

 یسنعمین الماک و یمارتحایب یعو راک نیا

 سیو هماشیامتكي ناوعهب نمتیعقوم ! تسا
 سنا تداد . تساهدخ هتخانش ایلد رسارس رد

 «تسایمارضتحایب یعون عقا و رد نمب هزیاج
 هنیخیزیچ نم راک هرابرد اهنآ رگم
 ۰ هدوب نیچ الاعتحا .دیال دندوب

 رم و تسا ینوخ ملیف نآ هتبلا

 ۳۲۵۸۲۱۵ درس
 یلسلوتیلوکسا ینوتنآ طبوت هک درادجا
 تسا هدش هتخاس دراوه

 ۷۹۵ لا رد « وات درانرب حرج

 هصقاونازا سپ لاس هدراهچ و دریمیم

 وا رفانیا غارس هب رگید رابکب دوویلاه
 ییابیزیوناب ماناب !رنآ رابیا و دوریم
 دروپیهیردا تک رشاب و رکو یک جرج طسوت

 هک ی روطب دی امنیمیزاس زاب نویراهسکر و

 روال ۱۹۷۵ لاس رد ملیف نیادبد میهاوخ
 هقفوم دوشیم هنخاش لاسملیف نی رتهب هکسا

 -یم مه رگبد راکسا هریاج تشه تفایرد

 1 . ددرگ

۱۳۸ ,۰ 
ُ 

 . بیاوتیمت : لا ملیف نیرته 8
 ( تملک ) یربب تدوح

 : لا درم رگیزاب نیرته 8

 (,نارسپ رهش ) یسیرد

 تب :لاس نر رگیزاب نیرته 8
 ۰ چج ( لبازج ز

 .مود شفت رگیزاب یرتیب 8
 ( یکانک ) نان رب رتلا و

 9 شقن رگیزاب نیرته 8
 ( لبازج ) رننیابیف

 * لا نادرگراک نیرنهب 8
 .( یربب تدوخاب ینا وتیمل ) |رپاک



 »سل آچل 5

۳۳ 
 هحفص كيزا ریوصتود نیب هلصاف شنوپی

 نآ رد هک دوب هدش هدافتسا ناخرچ لک دار

 لکشم ربا دهحضص نیا .دند ونهد رک داچبا ,لکش لیلعن+یاکع

 و دیخرچیم رادریوصت یلصاهحفص شدرگ فلاخم تهج
 راوسید یور رننر و رت تلاه رتووصتهک دن 4

 ۶ سکعب ]
 ميرادهلصاف ( ملیف ) لو ابلاس حبو دسف

 (دوانیارلیما )تشون رس هک هدس ریع رظفب رولت سا سس

 درادرنملیف هار ردار مدفنرحا هک تسا هدون

 درک حتم مهابار وداج غارچ ویگدنر حرچ اهن

 (۵ رحم یشافن) ملیفكب رابسلوا یارب هکن

 یاهریوصتشیامن ودادرارف هدافتسادروم «ربوص
 دندویهدشیشاقن مهرستشپهک لی ولعدد ابكی یو

 نناباهتم یزورما یاه ملیف لتم تسرد ) . درک ی

 دناهتفرگ را رقمهنیلاپوالاب اهریوصن ,ملیفرا و
 فاصتراو یورب مه یولهپ دوابار یاهر

 جاروسناراپنیلوایا ربدوانیا ر نیسچمه و ( .دندوب
 یرورماياهيلیففا رطا رد هک ر وطن امه.را ون یب

 درک هدافتس اهرب وصت نییاعواهک تواعتنااب
 دوبهدرکد اچیا حاروب 2ا

 اجنآو درک رثاد ( یکیتیوارتات) تي شدوخ ی ۱
 یرتهبهبار كيتامارد و؛روآهدنخ ههدننک مرگ رس

 نلاسسلواهک تنگ ناوتیدباث و تشاذگ ی م شیامس
 هل رحم یشافن یاه میلف شیامنیا رتیزو ربا ثاس

 ( .ملیف گروتاما رد ) نیلوا نا وتیماروا هک

 یکارسروتکژورب ) هاگتسد هک درکن ششوک وا ام

 یفارگ و تامنیس یعقا و هاگتسدكيهب ار شدوخ

 یارسب هلش هدیشک ی اهیشاقنهب تخس رسیلمخ و ,هک لیدی

 اریز( دون سویتاخوا هک یروط نامه ) .دناع رادافو شناعن

 شیاهیئاقن یاجب یفارگوتف ریوصت ینیشناج وایارب هک |
 .دوبن یرته یفاکه زا دناهب

 د واست ۱ ون اعسس ز دا رمهب رزایسن عا رتخاهب تقصحرد

 (پوتسون یسکارپ ) وا ۱۸۷۷ لاسرد ءدناسر اب یفارگ
 راوسبد یورب یزادلا روصتاب زونه هک درک یارتخا اد
 یلوداجیاهلبط ) ریلنن یزیچ تفیقح رد و تشادن راک و رس
 دوبهتشاذگ راک هنیلآ نآ رد هک دوب (پوکسوبورتا

 تسویب رونک ژورپ اب ار هاگسدنیا وا ۴ لاسرد
 یزیآگنر دیشک ی ع هثیش یوره ؟ار شیاهربوص ی و

 یفرعب ار شدوخ ینابتیم یگنر شیامن نیلوا ) ترطیم

 یلامنیسلماک هاگتسدمامتدوانیار ۱۸ییه لاس رد و ( .دنکیم
 « ریوصتدناب» نا وعهب فافش یینالژ دناپ زاو تخاس ار دوخ

 درک هدافتسا :دندشیم یشافن ییردیب اه ریوصتنآ یورب هک

 رد دوش هتفگ تسا رتهب اب و یکیتیوا رتانردیتح وا
 یئافن یاهملیف شیامن ماگنهرابنیلوا یارب شنوخياهبس

 كيزومنیا ربانب ) تفرگ هرهب زبن نتم كيزوم را شاهدش
 هکر یکیزوم شیامن ماگنه نا رگ اشامت ( دش فثک زین ملیف

 -یم .دنتشاد یگنهاه كيکاب و كيتامارد یاههحصهب

 تماص رگ ره تماص ملیف هک تسا تیعقفاو كب نیاو . دندینش

 . تسا هدون

 ودردهنازور اهرهظزا دعب دوانیار یاهنیس یاه شیامن
 ضرعمب ۱۱ ات ۸ تعاسزا نینچمه و ٩ ات ۳ تعاسژا « سناس

 ینقوینالول روآ باچعا نامزكي . دشيم هدراذگ شیامن
 شایلامتیس یاهشبامن رد دوانبار هک دئابهتشاد رظن رد منآ

 تساهتشاذگیه شاعن شرع ملیف هم هثینه

 یشافنملیف هسنیاوا یاههمانربزا یکی رد لاتم روطب
 5۰« رد « توریپ هرواپ «ملیف . دناهدش هداد شیامن دا رحنم

 ملیف.دندوبهدش یشاقن رتم ۳۱ لوطبراون كي یور هک ریوصت
 یر ۲۴ راونیور ربوصت۴۰۰ رد « شاهکس و كفلد »

 «یرا وید یراخیراک رد « ابور كي » ملیف هرحالاب و

 اهریوصتروبع تعرس اهملیفننا شيابن ماگنه دوانار

 یهاگیتح و دادیع رسغتدوخ هاوخلدب  یسات تشب زا ار
 حالطماهب و تشادیمهگن ار ریوصتتنادیم مزال رگا تاقوا
 ملبفیهاگیتحاب و ,درکبم سکیفار ربوصت يزورما ياهنيس
 . درکبمرا رکت ار

 یروطی زلف كچوک یاههنابز اهریوصت دناپ هراک رت
 فا تخدیاهادص و رسداجبا ثعاد هک دندون هدش تعس رو عن

 - ۱۵۳ هرابش - ۴۳ هحفص ۲7

 .دوانیار (پوکسون

 یسکارپس روتنکز وربءاگتسد نیمود 8
 یا مبشامنیس نلاسردنآ زاهک بپوکسوتن

 شام

 درکیم
 هداسسا كرحتیشاقن یاه ملیف

 وعقوسداچ اهادصورسیبا و دهدشیع یکن رتکلا قب رط زا

 تشذگیم ملیف ردهک هچنآهب الماک هک دندسریع شوگباجب

 یسلس یرگید شوگب یسک ملیق رد رگا الثم درکس قیطت

 و,دسسریم ,شوگدیل سیا دس : هلفحل نامه رد تسرد د زبع

 1۱ هحفص رد هیق

 تالاقم هعلاطماد

 رب زا «یراد رسملیف»

 هتشزندآ یاهمی و

 . دن وش انشآ

 تا + ۲



 دوویلاهر همانزورب

 امنیس هراتس ۱6۳ هرامشس ۴ هحفع ج)

 ۷ انا

 تشذگ هک هجن آ هصالخ

 وگاکیش میقم نم هکیدوجو ا 8
 رل و هلزنمب سلجنآ سول اما مته
 میا رد یتصرف تقو ره و تسا نم مود
 ه.لا هک مو ری دوولام دیاب شی

 *۳رر مزیزع تسود نامهم زین هشیمه
 ..شوخكي زا دعب . متسه (نوسدوه
 یارب گكار هزور هنابت راهچ ینارذگ
 لوفشم دوب هتفر ترفاسب یرادربملف
 سنان فک م دو هاحبص فرس

 وهاوسب ار فلت وا یکیزکم تدخشیپ
 1 دروآ

 رگن:رابکت هک یلایز رقخد (یاف)

 تساوخ س را متشاد دروخ رب وا ۷ مه

 یتراپ هب ارم و . مورب شتاقالعب
 و ملیف هدننک هیهت لوغ كب «كيپا»
 رنو درب دوویلاه ینویزیولت يوش
 فورعم نموش سولراک نیج اب اجنآ
 . مدش انشآ (تف نافر یوش

 سو راک هک د رک شاف میارب (یاف)

 وت ردار اهنآ یاه گنهآ ات د مگنم
 یوقلامتحا هب نینچمه و دنک فو رعم
 ود شظفاحم تفلک ندرگ راهچ كمکت

 مهدهوهداد بیرف ار ناوج رتخد
 ن صصخت هشمه لتق . تا هتشکار

 !وسرار سول راک .متفرگ میمصت و دوب
 مدش وا هرابرد قیقحت لوغشم و منک
 (یروتسادا)مراگن ربختسودتاقالمب و

 .متفر «هتستاگ

 دخبل نامهابو دندوب یلاخ نآ رد یلدص

 : تنگ روآ عوهت
 رگااما ودوسناجیاقآ منکیم شها وخ

 هک دیک یعس دین زن دابرف دیها وخیم مه امش

 دیکن ار راکسیا شئوخ عفوم رد

 سچوددچ زا وپنفرگهدیشن ار كلتم نیا
 هک یلاح یاه یلدص فرطب سلاپ هب اه هلپ

 هنفرگ رارق اه یلدص طسو یورهار راک رد

 هب هک اهیلدص نیا زا یکی . متفر «دندوب

 دوسیفلا )یاقآیارب . دوب رنكيدزن ورهار
 :(تشک دورپ كيپا) تدبزرب یا رب ؛ (كایپ

 دو هنت وررر

 هنوگچ هک مدید و متسشن مياجرس نم
 لوغتمو دناهدرک رود !رم اه (رجیا سنز

 یلاخوابیز رس زا هک یچره و دته یجارو
 هک یلادص ورم .دنروایم نابرت درنگیم داخ

 یعفاو ریغ ریچ كي دندوب هدرک ابرب اهن
 یزیچكب تشادشدوخ رد یتیشاع ایرتت و

 هک یکی رتکلا یگس هرا ثكي راک یادص ریظن

 رعرسم کس هجا كي شتعرس رتکادح اب

 درسم طسو را ۲

 و لسکیه تنرد (ثيپ د

 یاج شایلدص یور مراک رد یناوجسا

 اهوگ دلب زا مه عقوم نیمه ردو تفرگ

 شوگب« مينکيمشهاوخ تک سامه » یا.دص
 هقیقدکب انتشادهمادا مهزابادصییا .دیسر

 اهغا رچبمینکمعشها وخ, دوشیم عورش رگید
 ندیشک قیوشتدایرفو ندز تسد , دینک هجوت

 دونیممداد تم اه ولبات اب هکساگنه امتف

 هداد تمالع هکسماگنه طقف منکیم رارکت سم

 دوشیم
 سفر

 یاهراشا كخ یلیح (كيب نونیفلاز

 دمآشوخدرس نحل كابابو درک ميفرطب رس اب

 تنگ

 اشک نوسناج یاقآ متفوخوخ یلیخ
 متیبیم هرابود !ر

 گنربمرن یکیتسال یلیش هعلعف ود سپس
 هکبتقوو دناپچ شیاهنوگ رد ددن . تسوپ
 شاه ریتهاگنابمنامشچ ردار حرفم یگدشخرد
 تفگ دید

 ورس نیا اما دیآیمنمدب اهرالد زا نم

 منک لمحت مناوتمن هجوجیب ار ادم
 غارچ ود هنحم پچ و تسار تمس رد

 مکحم یادص كي .دندش نخور گنر رمرق
 كي ناهگان تقد دیشک دابرف اهوگ دنلب زا
 رد هتب رتکلا رسچ ثكب هک بیجع توکس

 از

 دایر یشوخاب دونیم عورش الاح

 تفرگارف ار نلاس « تشاد شدوح

  وگ دنلب زا

 و دش ادج مهزا هحص هدرپ و دیسر شوگن

 ونادخ .دوب هداسپا نایم دآرد سولراک
 یلالط (گنیک وعسا) سال كاب رد ایر

 ناهگ انایزیولگ دصیس زا هک یدابرف یادح

 راتیگ .نتخاو یادص

 حس مرس یاهوم هک دش لعاب دمآ نورس

 ما یلدنصیور
 هدشعو رش (تفداف) یوث . ال ترب یفرطن

 زا ارم هک دوب كبدرب و دنونب

 دوب

 كسب هنحص ظبو رد سولراک رس تشب

 هتفرگر ارقناشخرد یاهرفن (سکاب كيزوم)

 اج هبه نز كمشچ یاه غارچ یور رد .دوب
 و ..اندروخیم مئچب ( تف ناه ) یاه هملک

 دندوب ندخ نشور و شوماخ لاح رد بترم
 راهچ هحص یولج تسف رد بج تس رد

 ولباترانک رد یناین رعیلاک كيپبت یلابیز هکنم
 ؛یعسعو تنم یاه تن نتشون صوصخم یاه
 هاگتسد هن تسار تمس رد. دندو هداتسبا

 لخادب هسهآ ینوریولت رکبب لو یارماک
 دندخ هدیشک

 هداد را رق نارگاتامت فرطب اهنآ زا یکن

 یموس هرحالابو اهولبات یورب یکی و دخ

 یردقنلمع نیا .دندش میظنت سولراک یورب

 ماجنا هب یاهنفو هنوگ جه دودب و عبرس

 لا اهی:ودیاج دادیم ناشنهک دسر

 هدش هداد البف سنازیم و . دوب هدش سع

 همان ریژا رتمتالاب زا هلصاف نیا رد ابوگ تا

 دتم شحب تشاد

 ار تایل رچ هک سیب یچایتحا هسلا

 نا رگ اامتامه . مهدب حرش اچنیا رد ومنوم

 یلاه شيامن یارجا ریس نویزیولت یاهفرح

 بوخمزادن ! نامهب ار (تف ناف) یوخ ربط
 اهنآ یارب یتراجت یاه یهگآ هک .سانشبم

 رگاثاعت هک هچنآ اما .دنتسه هدخ هتخاش

 هک دوب نیا دیدیمن شاهلاخ رد نویریولت
 نبروددید زا نوریب رد دق زارد كمدآ كب
 رد ولبات هم وا .دوب هداتسیا هنحص یور اع

 الاب ار اهنآ زا یکی رابره هک تشاد تسد

 .تفرگیم نارگاشاعت فرطب و دروآیم
 ,دینزبتسد یاه هملک اه ولبات نیا یور

 دندوهدش هتشون دیشکن دابرف و دین رب توس

 هتفرگ رلنن رد یلاه هحنص یاب ولبا نرخآ
 و دندیسربم تیقفوین یتسبابیم هک دو هدغ

 املساگ دشیم هتخاس هتنه (تیه) اهنآ زا

 و .دیسریم شورفب نآ زا هخش اه نویلم
 هتخاس نآ زا (یلالط هحنص) كب مه دباث
 مادک چیه تسنبولبات ككمدآ ن آ رگاو دشیم

 اب رواج و تفرگین ال راه ولت زا
 امطم دادیم ناکت ار لترس رثاتم یاهفاشف
 نآ بدیم هتخاون نامزنآ رد هک یاهحفص

 0 :٩ بس تن نکن

 جن راس : همجرت

 هحنصنیاهک دونمهنکمه و دروایع یمس یاه

 رتهبكيزومو یرنه یاه هنیمز زا یلیخ رد
 ناوپ هک دناب یئاه هحنص زا یرایسب زا

 هک د وب یلوش تراجت نیا اما دندروایم تبثع

 سک ره درکیع تیاده ارثآ سولراک نیج
 شگنهآ املس دادپمار شاح و قح هک

 وریورمهیل وخشورف ابو دروایم تبثم ناوب
 دشیم

 هه و دوب هنیسر حو ۲ هب (تف نافر

 دوخو نمزا ریفب همه
 تلکساو یناوختسا هلک هک (كيپ نوسنیفلا
 هدر ورف شیاه هان ود نسام ار شلنناع

 دشاب یگنس همسجم كي تسناوتیم وا . دوب

 زاو دادیم تکر ح شدوخب وا هزادنا نیا ات

 لبم یلیخ نم . دادیم ناخ :هجوت شدوخ

 .شوگ ردهکار یکیتسال یثیش نآهک متشاد
 . مریگب ضرف وا زا دوب هدرک ورف شیاه

 یا هلفحل .دیسر ارف گر زب هلفحل نآ سپس

 ثب .داهن هنحص رب اپ سولراک نیج هک
 شخ + تنل هداعلاقوف نم یارب هک توکس
 نیا املم. تفقرگ ارفار نلاسعه دون

 هتشون نآی ورهک ولبات كي ندید اب توکس

 هلبوب هک مینکيع شهاوخ توکس دوب هد
 دوهدخ هتفرگ الاب تسدب ولبات كمدآ نامه

 دندوب تنل قرغ

 دو هدغ داجبا

 سولراک نیچ مارآ و شوح یئادص اب

 . دوخیم عورخ الاح . تسکش ار توکس سا
 . !رشراظفتنا هناربصیب لاح ات هک هچنآ ءانفر

 ۳۳ وه سیر رده

 3 ۳ *درک رشتنم ار یاهحفصو هدناوخار
 )یوق رد دناوتب هک ته بوخ ردننآ
 . الاح.دینک ینایزرا ار شگنهآ دراذگب (تف
  یلاوئسدیآیم شیپگر ز + و مهم لاوئس نیا
 « دنکیم ادیپ یگتب رالد اه نویلیم هب هک

 هاههچب 8 یفنم ای دریگیم تشع ناوب وا ایآ
 . هدزایوصاتهدزاب نیبام نا رتخدو اهكسورع

 .  تاتیاه هناخ رد و ویدوتسارد اجنیا هک لات
 .  باوج .دیاهتشل , نوبریولت هحفص یولج رد
 7 تا .دراد رارق امش ناتسد رد لاوتس نیا
  نیرتیلاع هک تسا روآ تذلیلبخ نم یارب

  :متسسک یفرعم امشب ار (سالاد) زا رتخد
 ۱ . (رنراو یدنام)

 . زهرف یاهوم اب نادنخ ناوج رتخد كي

 هکیلاح ردو دیود هنحص طسوب نشور

 اب همهرب

 ثاوجرتخد دصیس زا ناهگان یدئام مال
 | ار نلاس هک هدش هداد باوج ادص كي

 هه اهرتخد هک دمایمرب روطنبا و درک
 اخراک و ددوب هدرک نیرمت بوخ



 شیارب هک یکه
 5 ۳ و

 دیه دایر 6 درن یراو را ور
 شکتهآرعش یاه تیب نیلوا روه و . رب آب سس

 و ملسم هتکن سیا هک دوب هدناوجپ |46 دش هتکد نی
 دادعنسا اب یلیحو تسا هدش یفوب "1

 نم .دنتشاد تسود اد وا دارگانامنو رو
 مرانک رد یزیچ ثاب هوکچ هک م رکیج

 (كيپ دوشنیعلا) وا .تسا هدمآ رد تک رب

 نامشچ ابو دون هدخ حیس شاج مم <

 هاگن تقدی ار ( رنراو یدناب

 دوری شنوگ زا مهار اه

 یاهطحل ,تشاد تسد

 ی یا هئی

 ثایتسال و درکیب
 رد ار اهنآ و دوب هدرو

 دلون دهاشاع . دون یربگ سل و داحه

 میدو دووملاه انس كفب

 تفدای سولراک سچ هحص تسار تب

 و تشاد هجوت سالاد زا یلاع رنحد نا 4

 ماجنا راکشآ قایتثاو تنل اب !

 دیها هک دیسز مریمض هب رکف .د

 هاتوکدق و قاچ وا درکس وزرآ هک یا
 و تسا هدشن دروآ رب هجوجیهب دئاب حاو

 (رثراو یدنام) تسا نکمم هکنبا زا يٍز

 مه دایز دریگب رارق سولراک هجوت درو

 هک هچنآ یارب 2 رنخد دباخ

 یتسردو یفاک

 شروگیف و اههزادنا نآ لداقم

 ون دروی

 س .دیشنکس هثش سولراک

 سم وا ناوس داگدنوش هکیدوجو اب

 رد

 هک متشاد ار ساسحا نیا نم دندادیم شوگ

 و دندوب هدرک  .سیخ هیس ردار اه

 یاجنشاکبا هک تسا وخسمد انلد اهنآ رپ

 نارتخد نیا زا مادک ره , دندوب ینناع

 شوگ و ابو دندرکبم هاگنار یدنام هک ناوج

 هک دندیدیمار ناثدوخ تقیقح رد دندادیم

 . دناهداسبا هحص یور

 دندوب هدرک اهرتخد هک یتوکس نيا را

 دیاشهک مدرک رکف و مدن بجعن یمک كب
 انکیم هریخذ دبرادار ناشدوخ یورپب اهآ

 رهاظ هحص رد درم ناگدنناوخ هکیماگه ۲

 و دنکب ار هدافتسا رثک ادح نآ زا دنونیم

 دحب ار اه نوفورکیم هک یلوپشو دابث

 یتحاراتهکم دیداما . دشکب ,دناس ریم راجا

 رانک كمذآ نآ زوه نوچ تسا دروعبب

 هدرواینالاپ هعیناردیشکب دایرف یولبا هحم
 دنلب قیوثت نویش و دابرف یادص هک دو

 دوخرداریدنامزا وآ رهش تیب نیرخآ هک
 دشیمرتدلب بترع اه ادصورس نیا .درک

 دنا وتبعن رگید درکیع رکف مدآ هک یاهزادا

 تشاد همادا روطعنامه اما . دنک لمحت ارث"
 , تشاد همادا و

 تسد هکتبا نمض رد مه سولراک نج
 شندب یورین ماعئاب دوب هدرک عورش در

 هک مه رتخد راهچ نآ ندیشک قیوشت دابرث
 دندوبهداتسبا یعس و تبثع یاهولباتراک 

 صوصخبیاهنراک هتیلا ودندوبدمآ داحش
 . دنداد زارق شیولبات یور ار (تشا
 هدشدلبشباجزامه ( كيب نوسنلا )

 «دوویلاه رد یئانح راگن ربخ »ناحیهرپ یقرواپ
 ییم قافتا دو هیلاه رد هک یکانلوه زارسا زاهدرپ

 !دزادیمرب .دتفا

 هحصیوراجنآ ( رنراو یدنام ) . دوبهدت
 ار شابیز تروص مامت هدنخ و دوب هداتسیا
 هقرج شناوج دامشچ رد . دون هتفرگ ارف
 اب وا . دندیشحردیم یگدنزب دیما یاه

 عورشودادیم ناکت اوه رد ار شاتسد تدل
 باپیثحو متر كاب رد ار شدوخ هک درک

 عورشمهزاج لط یادص و دروآ رد تک رحب
 ناهگانو دریگب برص متیر نیا اب هک درک

 کارطا رمرف یاهارچ هرابود راب

 د.تنداد ار ینعع نیا و دندش شور هبحص

 , دوشم شخب دراد هرابود وث هک

 یاصتحا رگیددیدجگسهآ دنچ یفرعم هب ون
 شحب (سک ابكيزوم) زا هک دوب هدش هداد
 و سولراک نیج یاهینابر نیریش اب و دندن

 .دندوب ماوت ناوج نارگائامن دوش و غیج
 اهگنهآ مامت زایتما هک دون بجعت یاچ

 هفش

 رارق دیئات دروم اهنآ مامن راپنیا و دوب بوخ نتدناخرچوندنابچ هب دندرک عورغ نلاس مامت
 . تلمآ رد تک رحب و

 كي و دمآ نییرود یولجب سولراک نیج
 ویدوتسا رد یبک هک تنگ نآ رد یزیچ

 دیوگیمهچوا هک دمهنب و دونشب ارنآ تسناوتن
 غارچ .دونشبا رثآ دوبن لیام یسک مه دباش و
 (تفناف)یوشودندخشوماخهنحص زمرق ياه
 رگائاعت نارتخد مه زونه اما دوب هدشعلعف

 دندرکیم تاساضحا زاربا یدنام یارب ناوج

 . هاندیصق رپم و دندیشکیم دایرف و

 تیزاچ هبيسک ثكپ هکنیا لثم هرخالا
 تسد نتفرگ برض زا هک دوب هداد روت

 تراهم اب دن قفوم سولراک نیج و درادرب
 یاهرح نمو كي زا هک یزیمآ نیحت
 ارنلاس عضو هرابود تئاد رالختنا ۳3
 زاهک هلصاف نیا رد . دنادرگررب لوا تلاحب

 (ابیس هن) هلیسوب ویدوا لرتنک قاطا

 یولراک نبج دشیم شخب یلاعین ملیف كي
 میرن و من هک دوهدرک ادیپ از تصرف نیا
 .دنکارثور نلاح رد زاب ار

 دندوبهدرک تفایرد تبثم ناوب و دندوبهتفرگ

 هحفص یاهیناک اب سولراک سج هکنبا لثم

 ,دوب هدرک ییوخ شزاس ینک رپ

 یفرعمدرع هدنناوخ كب مه همانربرخآ رد
 هجوت دروم هداعلاقوف شگنهآ مه وا هک دن

 دابرف و نوبش یادصزاب و تفرگ رارق

 هک زوه یتح راب نیا اهتنم دش دلب اهرتحد

 هاگ زاوآ دسو رد و دوب هدشل مامن گنهآ
 ناش هک دندیشکیم دنلب یاهغیج یهاگ

 . دو اهنآ تنل و یشوخ یاهتم هدهد
 و ناوج هدناوخ و دش ماین گنهآ یتقو

 نارگاشامت زا رکشت نا وعبار شرس پیت شوخ
 هه قیوئت یداث دابرف یادص دروآ نیلاپ

 ۰ دونهدرکر پ ار نلاس یاسف
 لاحشوح اهنییوش یازجا زا هک سولراک

 هکیلاحرد ودمآ ولجب هدیسریم رظنب یضار و
 ار شنا رگ ادامت اوه رد تسد نداد ناکناب
 یا هحوت یسک هتل | هک درکیم توکسبرما

 ناوح هدناوخ فرطب : دادیمن نان وا هب

 دناد ناکتاپ زان سپس ودرشف ارشسد ودمآ
 تکاس هک درک هراشا نارگ اشامت فرطب تسد

 شهاک اهادصورس یمک كيهک یتفو و دنوشب

 نبا هک درک تیحصب عورش سولراک دنتفاب
 ناندوح یشوخ همه ابش . ام پشيا یوخ دوب

 ردراک ییمه یا رب هدنیآ هتنه و دیتشاد ار
 رادیگنادخ . میتسه ناریزع امش راظفتنا

 رم رف یاهشارچ زاب اجبا رد ۰. هه

 ل رتنکق اطا زا زابهکسیا لثم و دندش شوماخ
 . دشیم شخپ تشاد یتاعیلبت ملیف كسب

 اهییرود رگید دوب هدرک سح هک سولراک
 زایدسکبمن شخپ و دن ریگیمن ار وا ریوصت
 اففر بوخ » تفگ و درک اهرتخدب یور
 رد و دمنک هل رت ار نلاس هک میها وخیم امش زا

 .دهدبهمادا ناندوخ نشجب یرگیدیاج

 ۰...... میس رب رگید یاهراکب میناوتت ام ات

 گابپنوسنیفلا هک دزیم فرح تشاد زونه وا

 ما ردیجورخ رد فرطب و دخ دلب شاج زا

 زا مبها ر هلنحل كب هک ,متسا وخیم مهنم دانفا

 ۷ را ویدنام). مدرک بیقعتار وا و مهدن تسد

 7 كدزنزا هک تساوخیم یلیخ ملد مهم ار
 ملک لمحت مه زونه ار وا متسناوم و منیب

 ورسذآ مدوبن مصاح رگید مه هینا ككپ اما
 نلاس لحاد یاه( رچبا نیت) نویش و ادع

 . موشپ ار
 مهرب و مهرد ریچ همه هحص تشپ رد

 1۳ هحنس رد هنب

 افلبس هزاتس ۱۸۳ هرامش- ۳۵ هحفص [ج

 ۲ ا ی



 یوزنم حلاص شویراد یاقآ 8

 !؟ایفرطنبازا بجع هچ . اواب یا ات
 زا هکهمالخ .ماللا كيلع : هتفرن مداپا

 باوجغارس هب الاح ۰ میرکشتم تیاه تحم
 كيمتيرردقنياهحدقم نیا ارچ ,هحا» میوریم

 « ۱ دمآ رد پآ

 نکیونیلیآو وجلدنازرف هکنيا لثع -۱
 نناهدش دزماف مه

 تم . اهنززک ملیف رادربملیف -۲

 دوب یقیق>
 و ءایس رادربسلیف نیرتهب باختنا بج

 مادک ره . مراذگیماو تدوخ هب مهار دیمس
 ۱ تسارتهب نامح ۰ یدیدسپ ها

 هدکشتادپیرقنعهکش اب گنزپ شوک -4

 و امتیم یلاع هبردم و كيتامارد یاهرج

 طسیارثو وجتناد شیزگ «ویش نویزپولت
 دومندنهاوخ مالعا همانرو رد ار نوع

 یقوث و زو رهبهبار امت سوصخم مالس
۳ 
 ریمیس , ماز یرداف حرب

 ینفو یراجع ن
 یسجتس . ملنار «

 هدور«سلخح یاربتایلاسرا گوجا -
ِ 

 هک یه زونههک هسالخ یتشاذنک ميارم ماست

 ۱ منخیم مراد تسازوهع

 افاح ادخ :هک مس رخ يیم یذعب هما ۰

 یدحاو ریم میرم مناخ 8
 سلحم هک قاد ال

 وخ هک هسالخ شوک وک هب امش هقالع

 اورسپ رادفرط نینچ هک شوک و ک لاحب
 هراد یسرف

 رسا هرسخالاپ شا روک ریفح ابا

 رگا .دیاهدرک یلاوئس هچ هک مدروایبرد

 شوگ رک بیازبوخ هقالع دیتسلوخیم افرض
 رسهب . منکیح رواب صلخم هک دیراد راربآ
 ! شوک وک لاوحا هپ شوخ لاح

 نشطمناسریموا هب.. از اش مرک مالس
 دیشاب

 داپ ماوبرپ نأنا یباخ

 ناتسابیدهم یاقآ : زا ریش 8

 یاروشوریبدرس ریدم هبار اش مال آف
 دددرکر کشت یکمه .مدن اسرهلجم ناگدنسوب

 دیاب .دیاهدومت ناونع هک هچنآ پاوج رب
 ؛ میرکی

 ناوتیمدیقف نیدزمیج یاهملیف زا -۱
 لو و 2۹ موم

 

 دش هتک فدامت كيرد و همت

 نوتسسه نوتلراچ یحیرات یاهملیف ۲

 « نامرف هد دیس لا وه نسب

 رتاپرتکو ينوتآ و تونس را
 دوب یملیف اچنامال زا یدرم - ۳

 و لوستوارتیپ و هتخاس ارنا رلیه روت

 ده بو نا کیزاب هزول ایفوس

 غ_سلاخ و توشیک ند هرابرد ملی

 وب یتناورس

 یهتشون را سابتفا انا وکیا بش -

 چیز نآ رد هک دوب زمایلیویست

 دنتشاد یراب رندراکاوا ۳

 " رک اهکنیکیاو ملیف نارگیزاب - ه
 دندوبیلتناج وسیترک یتوت ؛ سالکاد

 یدازآ هدرک مرو بلق

۳ 
 لوک وک یهتشون هایلوپ ساراته سر

 نوپمآ.یل یجمک تسا یسورروهتمدنیون

 و سین رک ینوت ۰ رنیارب وی یاهیزاب اب
 دنادرف رب ملیف هب نمفوت رز وا ۳

 دیشاب قفوم

 یردیح ماش دوصع افآ

 ینفلک ندرگ مسا بجع [] ۱ ۳
 مالس

 مداپیتسا

 مسا هچ .مينامنوح

 ۰ هک ملایمباوح رد لاح 5 ۱ ۲

 دورنب دنخ اب نانچمه

 رویملاع زانرهش مناخ : هیئامر 8
 همالخ .نوسم تیاهنیب ؛امش بطل ۱ 0

 هراسناک دتیون امش یاه تصحم هک

 ها و .تحاب یناحشوح قرخ ار میس

 باوچ

 ریشتآ هفناف : شوک وک یلصا مسا - ۱

 فشابیم نیشتآ رياص شردپ .تس

 لوقبد تسا یعقاو رهورف الهل سا - ۲
 ی یزاب یارم شدزمتسد .تسیف یرنه ام

 دشابیم ناهوت را ره 4۰ دودح ملی

 دمآ امتیصب رتالت زا یدینا هنازرف -۳

 هک دراد مای «اه هطساو» وا راک رخ آ

 دا تب رتس م اقا ناجبابردا رویهاش

 ناتیات مرگ یاهزور زا رتغاد مال
 رکا . متفرگ لیوحت .

 مال .«دسنکب یفطل سلخم قح

 دیهآ وحی ار اش

 یرگت

 -ِت

 یامنیس» هورک هک تسیملیف ناونع «یدازآیهدرک مرو بلق» 8
 ,هتیاو « « رهشمرخ ناوج

 : یزاباپ دیفس و ءایس
 -نافوکشابیز - روپدارانر

 .تا هدش قلخ «یئارد + سا
 رد«یدازآ

۳ ۳ ۳۹ 

 روت

 و رف هب
 . دشابیم «رو بیداد , م شاهدنزاس هک

 . دیآ رد شیامن هب تشهملیفیاههراونشج
 . مراد وزرآ , اردنمقاع زاسلیف هورگ نا قیفوت

 مدید هیهت رهش نیا رتهو ث
 و تشهرپوس ملیف نیا

 یزادرپرون و هداز دمحا پیج ۰ ۲ ۱
 هدرک مرو بلق» هکتسنیارب دصق

 یوتدیآیل شوخ ار ادح رحآ ۱ دیتسرهپ
 لیوحتغاد غاد مالس « یعاد نياهب ناتسبات
 رهب«االاوهن ؟دیآیم شوخ ار ادخ» مریکب
 هکتنیا رتهب» غاد همنقم نیازا یپ ریدقت

 :ندیخساپ ینعی بلطم لساهب مزادرپب
 دیاهتساوخ هکار یئاهءهرامش - ۱

 , تسین دوجوم هلجم ویشزا رد

 ولبات شیپ هرامش دنچ ناجرمزا - ۲
 ولب بيرقنع مه هلاح زا . مياهشاد طسو

 تیربو شلو لئوکار زا .تشاد میهاوخ
 ندیپاچ ولبات بسا نم تیمقوم رد مه ودراب
 هک

  نویلپمکیدودح ردامنتشکنا شورف -۳

 , دوب ناموت رازهدصو

 لیه ناکراطق نیرخآن ادگراک  ؛

 نیئوکینوتتآشنارکیزابو «سجرتسا ناج»
 دندوب سالکاد كرکو

 وگخساپمن یک هب + صلخم مان اماو - «
 ؟ دیدش یار الاح ! تسا

 !دوشیم هچ دمی متیسب ات ظفاح ادخ العف

 یوحم زرپیرف یاقآ 8

 بیلع كيزا سب ۱ یئاهلاونس بحع []
 !پاوج غار مودیم , هنالوجع ماللا

 . ملیفزچ هب « نولکین كج زا ریخن -۱
 یسلخمنهذ هک اجنآ ات ؛ دیاهدربمان هک یئاح

 . نناهتفاذگن یتامنهب یرکید ملی دراد دایرد

 هعطق جنپ و ردار یزیا ملیف ود - ۲
 . یاه شزرا یاراد «یمود نيا هزیوپ ناسا

 . ردار امنیم رهوچ هک دندوب یبوخ یئامنیم
 باحبب یراجت افرس ملیف یپ . دتشاد دوخ
 دنپ ایمن

 توی دیاهدربمان هک یملیف رد ریخت -۳
 : ماهظفاحهک اجنآ۷ هتبلا .تشادن یزاب دلوگ

 ۹ دهدیع هزاحا

 هک یچراخ ملیث هدنژاس یاهیناپمک - 4
  ناریارد طیلل یناززا رس رپ دیاهدربما
 قرطرب فرش رد ایوگ هک دنتشاد یتافالتخا
۳ . 

 تلعب یذغاک هامو شین ؛ هلب -۰

 . .تا هدمايیرب شیابنهپ نونکات فالتخا
 ۰ یمنهچ شازخنامسآ - ۰

 داذگ شین رگید یدنجات نی هب برق
 ,«ریگنچ» روطنیمه دش دهاوخ

 زد یزاپ رطاخم نیکاهنیج . هلب - ۷
 هتفرگ مود هحرد راکسا دیالک ویناب ملیف

۳ 

 . تسا

 ۶ نیتضن» شیامن مدع تلع زا - ۸

 ؟ینكچ زا العف نمش رد . ميربخیب
 تین شیامن هدامآ یملیف تورث

  یاربمها ۰ «هتخاف هنایشآ زارفرب»

 . دومتدنهاوخ یرادیرخ ناريا رد
 هکسپ . ماهداتفا سن فن هب

 یلایرس اهلاوئس هلااثام رازه
 ٩ دوداز نینچمح ۰ اهلایرس لثم
 د یلاوس مهزاب , یخوش زا جراخ
 یئوگیاوج رد منادب هک اجنآ ات سلخم
 رگید دادو خیج ات متسه قاری
 اظفاح ادخ , هدماینرد زیزع

 هدازلبام ناویک یاقآ 8
 بش هنامیمس مالس []

 امش فعل زا , مدنابر ناگدنیون

 نا ءرایرد اماو .دندرک
 لیف نیلوا - 1,
 .دراد مان «شامم



 یرهدوا ملیف نیرخآ نمض رب ! دیاهدناوخ
 . دراد مات «هگنشق تس

 یلیعامس؛ نیسح یاقآ : یراس لا

 دیریذیپارسلخم هنامیمس دوردو مالس

 مزی ء انایحاو منکهم رهف ؛ دیریذپن را هک
 زا رتکزان لد نیازا ناماد ۱ هبرگ رز

 «حیلم همین یخوش نیازا یپ «ا نم هثیش
 ۱ منکیم ندیزاغآ ندیخساپ

 دیاهتاوخ هک ار یئاح هرابش -
 هنثن لطاب رسم"تسا دوجوم هلچمویشرآ رد

 ميراد لاسرل  دیتسرفب

 نیارد اهراب« اهنیوک هراپرد - ۲

 ویزابیتراپ هنوگچیه هک ماهدینرع هحنس
 مینکچ « تسیئراک رد یدنبواک اش لوقب
 تسارکیو یراس دیآیمن تخپ هدنرپ هک
 ننحار شرع ردا اش هناش یور دنهشنیم

 . زارهش دورپم الثم و دنکیم یک ار
 ميريستتیب الماک ام هک دینیبيم

 مه نیاژا اش تمحرم و رادهگن ادخ
 ناتساداپ تسا یطفاح ادخ نيا» داب رتدایر

 ٩۱۶ راد هلاند

 نیسح,ناپسناوآ ناطراو ناپاقآ : نارهت 9
 هدازدرک روصنم , یلاب

 روطنیمح « يکيلع هن یمالس ه [3

 اب صلخس . لاوثس غارس دیاهتفر تسارکی
 8« ربیمو منکیم یفالت مالس هرقف هم میدقت
 .هبوشن روخلد , مدرک یخوش» پاوج هب
 161 بح

 «ملیدنچ یارب روپنیرز نمهب « هلب -۱

 . تسا هتشون همانملیخ

 ینونآ هدشیوک یماهت نهلاوپا - ۲
 اهنونآ رد رکا . تسا نارهت رد اهبلیف
 عونت داجیاشلع .دیونتیم هرات یاهادم

 دنابیماهنونآ نتفک ءوحت ود ینوکر گد و
 « .هیاهدربمان هکار یلیف هرتمماب - ۳

 یک هچیلاخر مرکر ولیود مهوکپ ۷ ماءهدیدب
 + دوب

 تسود نیسح تیانع یاقآ : هغارم 8

 «شوخ مه اش اک مراودیما الباقتم []

 هیلک . ن-و -وو دیشاپ لاحرس و لوگنح
 اب یتمالم قاچ هچ» . دشاپ نامارد تایلب
 خساپ غارس میورب «ا یلاح

 یلاع هردم رد یئوجناد هرود - ۱

 بس

۰ ۰ 

۵ 

۱« 

 داداسرتهارچ هک مسرپ مهاوخیم 8
 سیم ءزادنا هچات ؟دیاهدرب داب زا ار یمیدق
 مینا حب پلطم و میبد سکع اهنا وچزادباپ

 .جرسسیا لثع يميدق ناگدنلاوخ التم ایآ
 رسگا ؟دنتسین هچوق دروم رگید ... و اپلگ
 یاپ هک منکی م داهنشیب هتسا تبثع باوج
 باهولادبع زا .دینیشنهب زیل نانیا یوگتفگ
 یعقا ودادنمرهو نایرجش یاهتخاف ,یدیهش
 داهشیپ مرا ودیفا . .دیشاب هتشاد بلطم مه
 ۰ مرکشتم ,دوش عقاو دنسپدروه نم

 *«تدوب اضرولع : زا وها»

 ایمراتس «زازخ تسود : رییدرس ٩

 یسهنق بوخ نادنمرتهزا لاجم ره رد
 ردهکد ینیبیمیهاگ رگا . تسا هتشاد بلطم
 «تلهدتفایم هلصاف نانآ زا بالطم پاچ

 هدیشابنئسطم . دشاییم ناشدوخ یریگ هرانک
 دن اممیها وخا لفاغ بوخ نادنف رته نیا زا

«۳ 

 رسه+ شیگ و گز ا  هلوخیم ملد
 هسچرهنم .دیشاب هتشادبلطم و سکع هتفه
 موشیمن ریس مهزاب مناوخب شوک و گ زا هک
 سه دینک روصت دیناوتيمن و دینادیمت

 یم.مرادیمتسود ار مزیزع شوگو گ ردفچ
 كي یاهتفه الصا هکمنک داهنشیپ متساوخ
 بترمروطب شوگ و گ بلطم و سکع هب هحفص
 !میکیم شهاوخ .دیفدب یماصتخا

 « یناهارف ریهش نارهت »

 هد پاجیاهک هاگره ام : ریدرس 8
 ابآاما, میاهتشاد بلطم وسکع شوگ و گ زا
 شوگ و گ زا هتفهرههک ةثابتسرد دنا وتیم نیا

 لابف رد ام ؟ میئاب هتشاد بلطم و سکع
 تیلوئسوفاطو مه دوخ ناگدنناوخ رگید
 تساوخدبهجوتا هلجم بلطم . میراد یلاه
 ۳ وبیظنت هلجم ناگدنلاوخ مامت بسلط عونت
 . دوکیم هارا

۳ 

 هکسچمین یراگز و» یزور رگا هک ميوگيمدنلب یادص اب الاح نیمه زا , سلخم 8 |"
 راگنا هک تبا قون اب ناگدنناوخ ینعب رکتبمناحارط ندرگن ءانگ دصرددص مدرک یحبف
 دننزیمیرهو رگید یکی هت هب دنناسچیم یتشع رولطنیمه ءار یکیرس یهو دنراد ارم ناج دش
 هنحت هاشنامرک زا دازریش نسح یاقآ .مهدب ناترسدردهچ !سنم راکتبا نيا هلب هک هدنخ را

 هک دناهتشوتو دناهتشاد لاسرا اد )۲
 تقوتآ«ا دشیمن پوخ ادباو الصا : وگخساپ» دشیم ریگی تشک , دمص رگا دشیم بوخ هچ
 دایرف دص كسب مه صلخم : وگخساپ» هشب رگ یتشکووم لتم هنوتیمن یگشیه دزیم دان
 ناگدنناوخ سد زا هراپب رد ناتسرامیت زا رسو هثب هوویدوم لثم هنوتیمن یگشیه : ملزم

 طسویاه ولبات هلجم هکدوب ینامز 8
 یجراخ سانشا هتبلا یاههرهچ هب ار دوخ
 زا بتره هک تسیئدم الاح , دادیم صاصتخا
 ,دسراد طسو وابا « یناربا یاه هرهچ

 هشت ,روخ یروغ نآهب هن » : فورعم لوتب

 مکتسدهکم نکی مداهنشيپ «! یکمتیب نیا هب
 یحراخ یاه رهچ زا رابکب تقو دنچ ره

 روصنم یاههرهچ - دنشابن سانشانهتبلا

 بسحت تدم رد دشابیم لاس ود نویزیولت

 .دوشیمتخا-رپمههنیزح كمك نایوجتناد هب
 یاهلای, - رد ناگشیپرنع دزمتس - ۷

 تسیود ۲ دس نی تسقره یارب ؛ یناریا
 ۰ تناناموت

 هسردمو كيت اما رد یاهرنه هنکتناد - ۳

 شنیزگط ارشءدوزب امنیس و نوپزیولت یلاع

 !بجع :وگخساد» ! دوعنیم روکار قرط مشچ تشگنا اب ,نتفرگ مخودربز یاجب و «ارض
 *! تا رتهبمیئوگب یزابتثگنا .دوشیمن یتشکا

 *!تساوگخساپ هحدص تسا مولعم بوخ . مدرک یلاوئس هچ» ۳
 ار ریچژ ونک د باتیم هدنک ادیپ همادا ازشتآ هام ریتو ناتسبات ات تاراکتبا نیا رگا مگ

 دیئوگن ! دش مهلوخ يرپجنز هناوید اتنطم هک . ریقح یابو تسد نتسب یارب دینک
 . تفت
 هتشاد یزاب یحراخ ملیف ود , یکیرد ی

 ۰. تسا هدشن یلمع زو : ۶

 اردوخ راک لاصا زا اتنپس هراونشج -۳
 . دومن دهاوخ ص

 هب « ناتاهقالع دروم نادنمرنع ۷ -*
 هکیطرشب تدد هیاوچ رک ۱ ۵ ناحع 1 َ مر

 ینادادح ردا یاقآ : ناتسرلدابآمرخ 8
 ضرع . ماللامکیلع یلیخ یلیخ []

 هملک نيا ءزاب هد هکخآ» ناج ردپ هک دوش

 طسودیود هنهرباپو درک سولار شدوخ
 یود قوئو رهچونم زا , لاح رهپ «اهلمج
 .دیپاچمیهاوخ مه طسو ولپا . میاهتشاد دلج

 - ظ رکم میتشد یاحامم اپ شیپ ءزاش دنچ

 دهمن دنهاوخ مالعا ار وحشناد

 »من یاهباوج؛ دبشاپ گنزب شوک رکا

 ۰ هنوتمم مه سلخم . تفای دیهاوخ ار

 ۱«نونمم خوچ»
 یمساق هناشا ملاخ

 : میوگیم ءامش مزک مالس پاوچ رد 7
 «نات!,زادنایب فطل لباقم ردو . ماللا كيلع

 ؛اماو | یسرم :هک منکیم شرع

 یاجب اهملیفرد شدوخ « شوگوک ب۱
 + دلژیم فرح دوخ

 تبحسیمطاک هلاژ نرول ایفوس یاحپ -۲
 1 تکنم

 .دیشابهتشاد طسو ولبات , ناهج یامنیس

 .یمطسو یاهولبات عونت ثعاب مه نیا
 هک ناگ دنا هخ تساوخ هکنبا مه و دون
 یجراخفو رعیاههرهچزا ولبات نتشاد قاتشم
 . دوشم هدروآ رب دنتسه

 .«زیررهوگ ربکا ۰ زا ریش »
 . .. بچوتاب طبو یاهولبا :رییدرس 8

 ۰ دوشیمهیهنام ناگدنناوخ تیرثکا .دنسب هب
 . دروس نيازامه هلجم بلالعم هکن انچ مه



 رتلز تمشا و شقن هب : اعیس هرات

 ماصت مغرپل-اک ميزادرپینا ربارتات و امپس
 موسوزرمنا یره یاه شهچ و تالوحت
 هدشنک عناف دیاخ ودیابهک ناچ نآ روه

 نانزدوخ یتح رفن ۲- ۲ یاهم وت بی
 ناونعو دوچوم تیعسو رییغترد زین رگیراب
 هدرشگ رد نز نیتسار یاهیفزراذ درک
 چیه هک دناهنشادن یشالن نیا رثات و امنیس

 امسیس رد نر تیمها تفر سپ رد ,اهیخرب

 دنا هتشادرب زیل یدداشوجان یاهماگ رتاثن و
 یامتیس رد و دنرایسباهب ز هنوگ نیا زا هک

 میونیم رایسب ار ناثمان یسراف ینراچن

 تیهو«میسیبیمامنيهدرب رب ار نانناکر ح و
 زیلار« ینبرفآق نع « یگ یو یتح هک میسب
 هدنامیاجهب هک ه چنآ و دناهتف رگ امیس نر زا

 و تسا دنیاثوخان یصقرشوخ يعون ۰ تسا
 صاخسکس مینآو « سکس » مان یریچ
 هن و یاهشیلک یلاهرایعم و اههزادنا اب
 «تسد نیا زای !اهمنآ لیصا هنوعن و ... ایر
 رانکو شوگ رد و دیصقریم اهلاس هک یمناح

 و زاوآ و سکس یبرص وزاس یاهنربترب
 یقشع؛درکی م هضرع یرشف و یلانوپ یقشع
 یرنه یاهشزرا یاوه ولاح نابه رد

 «.» . ! شراک

 « نز شقن دروم رد : شوروخ یرخف
 یرادمانیخیراتنان ززا رظنفرص هک میوگیدیاب

 « تخناروپ » و «تخدیمرنآ» نوچ
 رد«دوب یزیچ ؛ نز لبق لاس هد دنچ رد

 رادهچبوندرک راک هک هناخ لیاسو هودح ودح
 تیاهنهناخرددرم ءافزو شیاسآ نیماتو ندش

 یلو ....زینوزرآ تیاغو دوب شایزوریپ
 مکحم ار شیاب یاجعامتجا رد زورما ن
 یاهشزرایعامتحا یاهتیلاصردو تسا درک
 زورمارگاو «تساهدرک راکشآاردوخ تهن
 نز تبثم یاهشالت ریثات ,زونههک دیببیم
 ببسب ..تسا هدماین ادتیس هدرپ هب زورما

 نیارسک هدیابوتساسانم همانملیف نئوب
 . .تشاد یثاهششوکه ار

 مدقتم نم«نات, فک مودتسق درومرد
 یاهرهچ ,(ایند یاهنیس) امتیسرد نزهک
 « یناینامانآ» رکا و تساهتتاد نوگانوک

 اوتساهتشاد دوچو زین ورنومنیلرم «تسه
 رظن هبنج زاهچرگزیب نیوب ورتومنیلرم
 هلازا نلو,دناب هتشادئالاو یناکمیرح
 یاراددوخ زین شقن هنامیسهلاراو تیمیس
 ۰. راکشآ تسا یئاهشزرا

 هديتخاتواهب امش هک یمناخ ناب اتم

 یاهطن و درکیمشقن ءافیا هنامیمسنمرظس
 ندوبنزوا,..یسراف یامنیسرد ,دوب نشور
 قداموندوبنزو یئایزو دزکیم هئارا ار

 یگدنهیرف 7

 امتیس 0 داتسسب
 و ۵ ۳

 نایتسلاگ - پ.زایتما هدنراد

  ناگدنسیون یاروش : رلنن ریز

 (موسدتسیب لاس) ۹۴4 لسلسم (دی.دجهدود) ۱۴۳ هدامش
 جو ج لابد ۹ تیق فک 4

 (هیقب) شوروخیرخف
 تیبومیجوم هدوب هک هچنآهئارا ردندوپ

 یارسبنمرخآمالک ردو دوب هدش شن رهشو

 ندوبلماک نرو سکسارا وا نوچین
 مناذيمن بیع

 دروعناردم هناتساتم : امیس هرات

 هک مکسروصعت 4 ۰ متسیل هدیعع مه اعشاب

 هک یلعاک نزاب امیسزاحراخ لماکن زشاب

 یسساو« دراد تواعت تسا امنیس هنسیره

 ودنیارته رد هک دیاب لوصالایلغ تواس
 لماک نزدروم ردامشرگا ریغالو دئاب
 هراشایدیلاب هنازرف میاخاب .امتسردندم

 مدشیمماگسه اشاندیدرت نودب هدیدرکس

 تضخناطرشود , یدیئان مناخ مدنتعم هکارچ

 هنان زقیمع تفارظویلابیز ینعی : ندوبهراس

 تساینزو تسااراد املوتار یرگیزاب رهو
 شاینوریبو ینورد یههشزرااب دناونیم هک
 ویملقتهن و یفيقح هراتسكي ماقعو ناکمهب

 لومسصم تاعباثو تاغیلبت روزو برضاب
 دنا تسد

 شوروح یرخف
 مناحدرومرد هک هتکننیاهب رارقا نم

 یلیخاروا و مقفاوححسرددص امشاب یدیئات
 نآدرومرد هک منک هفانادیاب «مراد تصود

 یدیئاتمئاخ هک مدرک هراثاینامز هبنم مناخ

 یرگیزابب طرسو دوب هدماین امنیسپ رونه

 مورمانزدرومر"یلو .تشاد لاغتخا واتر 

 لماکتقفاوم امت یاههتنگاب ناریا یابیس

 یفاییرطرشوهدجا ورد هک منکیم روست وب مرا

 یناکمرد ءاعقاو ناثیاندوب رکیزاب و هنایر
 - فئراد رارق دنمش

 رد «میزادرییدز شقن هب :امنیمراتس
 بدم امتیسو رلاتت

 : شوروخ یرخف
 رترودیاهنامززا ؛ اه همانشیامن رگا

 نزهک تسایحیبط ,دوش هتشون شیپ لاسیسزا
 یلو .دشابهتشادن همقدنور رد یاهدمعشقن

 دناویمنز ۰. دشاب زورما هرابرد همق رکا
 دنج مدوسخنم «دشابمه ناتساد نامرهق

 شسفن نز هکمدرک ارچا سیپوهمانشیامن
 ؛ ینالطرهش + لثم تشاد اهنآرد یاهدیع
 یسپ و « زتکوزبیب هناخ , هتشگ رس لبلب

 دتدوبهتلا. دش ارچا نویزیولنرد هکس ورع
 دیرادنشروای هکمناخ نابه هک یئاهملیع

 تشادهدهما هعقنامرهق شقن ۰ اهنارد
 هراثایلامتاثیا گهب ثحب یادتبارد یتسار

 نم

]55555015۳۳ 

 زتانتردیداهللعهپ نم دیاث هکنیاو دیدر

 دیصد هراجاوما,دی

 مدرک كل رتارامنیسیتفونمالوا هک مهد مح

 كنهرف ترازو) هک متفر (رهو
 امت تندب ِ ک

 هتشدگ ۳

 یامنیسبوجح

 رظنهبنج زام زاو مدوب یسرا

 مر ایبیب هناخشوخ یلامیاه

 هش دیهد هزاجا رگا :امسیس هراس

 یسا ریاشهک ولاهیاقآ و مينک هاگن هتشذگ

 یرابو, دیدوب یفوم الماک ان وسرپ تاقنا رد

 درک بلجدوخب ار ناگمه هجوت امش

 شوروخ

 ملیفنز اهنتنمهک دوبلیلد نیاهپ دیاش

 ار یلاهملیف رایسب هچ : امنیس هراتس

 نز دنچ تک رش مغریلعهک ماهدید
 میزادرپملیفهب ومیرذگب.تشادن دوجو یبر
 نیلكاصیلرشهک ریخ اب دباهدیش منادیمن
 رد هامدج هلگشوح امريا رد تک رش یارد

 نیاو دوبهدرکی گدنز هراکدسب یاهن زدایم

 ژان وس رپ تیصخش تفایرد یا رب اهشهک یعادت

 ؟ دیدرک هچ نان

 ؛ شوروخ یرخف

 یکدنژ شور و راتفر تفایرد یارب

 یمابیک ار مزامنرداچ اهتدم + اهنز هنوگنیا
 رد وراولوب نابایخ هب متفریم و متفرک
 نیا نتناد یاریومیشیم قیقد ناشراتفر

 ار ناثیر اکیب تقو اهنزهنوگنیا هک هتکن

 لیلدو ؛ دننارتگیم هوکچ
 ینرنم ژانوسرپ هکدوب نيا راولوب ناپایح
 یلیخهن و كنهرفیب وتسپ یلیخ دوب

 اسنیراتفر هتلا

 هکیاغریلع: مهبیسنیمهب و تشادنردم
 یاقا,دتخاشیم اروا یدوجو تقیقح همه

 درکیم ندمت و ددجترپ لمحار شراتفر ولاح

 .دشيمننامگدب واهب تئاد شتسود نوچ و
 یاقآ ,هکنساتفگشو : امنیس هراتس

 روص یکایو تیموصعم هلفرد اروا ولاه

 سهردرینهصق حلت زنط نم نامگبو درکیم
 قیرطزا رثا داگدنزاهک مه هباشو .دوب اج
 دندرکیعحرطمار یلاوئس هصق درم نام رهف
 ودشابققاوم رگالاح !؟ ددجت تسانیاهک

 نات ریخا راک زا یمک . دئاب هتشاد ناکما
 یاههمانربو تسایراک هنوگچ هک , دیئوگب
 ؟ تیچ نان هدنیآ

 نآرد .

 ی دیوک

 یرورما و ددجنم

 ناسراپآ - ۳ هرامش تلوزوریادتبا تلوسزاوردمارراهچ یناشن

 ۱۵۵۷ یتسبقودضص هرادش - ۸۳۹۹۷۱ نفلت

 ۲۳۱۴ ناریارهمیزاسروارگ: زایگنر ربواصت و یگنر و ییک ملی
 . ۸۳۹6۵۰ نفلت كيفارگز امپاچ : زا نتم و یگنر مواصت پاچ

 9 هدیپس -یکا - داددیعس :دلج یود

 وجلدناز رف9نیلب 7 : طسویولبات
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۳ 
 : شوروح یقرحف

 ۵ تسدرد نونکامه هکیراک
 هیراجاق ناعزردتسا مد :آرقن به هراب

 زاده رب یار دودنک يم

 دوجوبناشیارب یئاهارجام و ثداوح .ن

 یکدنز یاهناخرببک

۳ 

 زورمایاهنژ هب مهیمک : امتیس هراس
 .ینایشزرا یعون و ميزادرپب ناریا یاهنیس
 ", تشاددیما ناشراک هب دوشیم هک یناسک زا

 شوروخ یرخف

 رز ,یدینات < مناخ نمنامگب

 یرتالتینغ هناوتنب زا ندروب رادر
 ندرک ورسكيیل وعبو تسا تباتر لیاق ریع

 وا ابهک تسا لاس۰ نم ۱ رتالاب

 ی و شززا شرنه یاریو مراخمع
 ملئاف رایسب

 هراناهالیقهکر ولعلامه : ۰ اهنیس هراس

 ارظ ویلایی زبسهب یدیئان مناخ « ؛مدرک
 د ناريا یاهنیسرد + رمهاب ماوت هنانز
 , تسا لماک هراس

 :شوروخ یرحف
 ۱۳۱ رم الف رظ اپ

 .هکیتهجودره زا عقاو یدیئات هنازرف مناخهک

 سم .دزادزارقالاو یاهبترع رد .دیدرک رکذ
 كرد هژیرب هک ماهدیدوا زایدایز یاهراک

 کدرکیم اهیاار فایپ شقن هماشیامن
 هک منکیمروصتو .دوب بلاجو ایژ هداعلا

 : از نامرهق دنهاوخب یملیف رد رگا
 شقن یافیا هبرداقوا زج یسک « دنشاپ
 اراک واهکارچ,دوب دهاوخن نز نامرهق
 , تسا زاس

 ع دروم نیا رد : امیس هراس

 یشخپ .دعب رد نم نامگبو متفاوم
 یاهنز نایمرد رتکاراک هب نداد
 ۵ یدیات میاخ و امت زاسپ نا ربا
 . ۰.۰ تشاددیما یا رسک ی رون مناحهب

 4 : شوروخ یرحف

 امار «اویشردآ» مناخ هتبلا

 |یرگیزاب ربههک درک شومارم
 دوخ نامژ ردو . تسا هزیگنا
 ۱۳۳ دوراو دوب ناج

 ولت كچوک هدرپاب : اهیس هراتس
 * تاهچ رد هک یربثات و میرادرپ
 . دراد رگاخامت نهن رب

 ۳ : شوروخ یرخف

 5 7 هب ار نویزیولت ریثات سم

 مر



 یر یر هت 1 ی کاج

 رج و و وتو تو و جرج

 سبب

 (هیقب) یلانج راگن ربخ

 هورگ كلی یزک رم هلعقن رنراو یدنام . دوب
 كيربت واب هک دوب هدخ مدرم عامتجا زا
 تاعوطمیره راگنربخ یاهناوج سکس

 ناگدنیامل . دندوب هدش عج اجنآ هبه

 زا یینچمه و یچناغیلبتیاهمدآ , اهسناژآ
 یگ دشخرد مهكيپنوسنيفلا یناوختسا هرهچ
 زا هزات مه سولراک . دروخیم مشچب یبیجع
 لاح رد ناساکع تساوخب و دوب هدیسز هار
 ۱ مهبترم هک دوب یدنام هئوگ ندیسوب
 دشیم یرادریسکع تسار و پچ

 ته و مدوب هداتسیا یراتک رد نم

 رایسب ناهگان هک متشاد رظن تحن ار زیچ
 یتسین زا یاف هلک و رس نوچ مدش بجعنم

 تفگ یمارآهب و دمآ مرانکب و دشادیپ
 ,مدک مات اجتبا نم راک : مزبزع ایب -

 ۱ : امنیس رد طقفبشما هما رب ۱

 هو و جی و وا یلویر

 ۰ 0 ی 0 صد

 چی

 ۱۲با و

 . میوربای

 متفگ هدنحاب

 رگیدیاهنآ هب یهاوخیمل وت ؟ یچ
 3 یلوگب ار تدوخ كيربت و یوثب قحلم

 ناجیه و نادنخ رتخد هب هکبلاح رد یا

 ینحلابدویهدش هریخ هورگ نآ طسورد هدر

 دشبم سح تداسح مه یمک كي نآ زا هک

 هزادناب وا اهكيربت نیا زا . هن -

 تسا یلاع یلیخ وا , تشاد دهاوخ یفاک

 راقتآ و باداخ و هزات ردقنآ , ابیز ردقنآ و

 سس

 هراجبب دوجوم : ناوچ

 داد هعاد | و دبشک یهآ سس

 ۳ لب اتهحنص رد هست
 ناهنصا زا هشیب رنه

 ده
 »ٍِِِجسسسصسصسسس و

 اب اهندسک رفنیدرف نیسح دمحم 8
 یراکنه ناهنصا رد ردص ماحرا یرنه پورن

 ةلجنسورگ نیا فلتخم ياه سیپردو هتشاد
 شننیافیا ..و كفلد ,یهام ؛تس ؛ ملعماقآ
 یاهتیلاعم هیادا یار ۱ ریخا تسا هدون

 تسخن یالحرم ردو هدمآ نارهتب دوخ یرنه
 دمص» هب موسوم دایص زیورپ دیدج ملیف رد
 . تسا هدرک یزاب «دونیم اهدژا

 ربز ار دوخ یگشیپرتهر اک هک رف نیدرف
 یلاینصا قورعم هییرنه ردص ماحرا رظظن

0 

 ۱ غالک كي هلمجنم ملیف دنچ رد البق هتفرگارف

 ِئ

 روسج -اوربیب

 یو هو و8 22 تسا عونمملاس۱۸ زا رتمک صاخشا یا رب ملیف نیا یاشامت

 یگدنزوجاملبدرربکا ؛ ینالایخ « غالک لهج

 لایرسرد یو . تسا هدرک یزاب زین هلوراو

 ینقن رگافیامه پتکی و رازه یلویریولت
 جوج وجتوجن 77 , تا وب یابا _ 4و وج وجتوجتو تو وتو و و وجوجوجوج وجه وجوج و و وجوم 

 املیس هراتس - ۱6۳ هرابشس (۳ هحخص ال

 .«ٍ»» عج
۰ 

۲۳ ۲۳ 8 ۳ ۳۳ 



  ۳ ۰ 77كِكِكِكككِكِك«»»ِِِِِِِددد

 ار دوخ هزات تیلاعف مود هتبط ۷ هرامش - ندال نادىم شب امهنابایخ تبا زیلا راواب4 دلاقتنا اب نله یئامنیس نامزاس

 شیورد یلع ۹۵۱۵۴۰ و 1۵۸1۵۸ نفلت - درادیم مالعا

 را رج
 دنولا سورس :,نادرگر اک و هدنسون

 یمادنآ ریش-دیفمنههب-قون ورهچ ونم:تک رشاب

 شامن هدامآ یاهملف

 یطوط
 یدنولا دیشمج:رادربملیف - یمشاهابرکز :  نادرگر اک و هدنسون

 یبانجهتشرف-یمشاهای رک ز.دیفمنمهب:تک رشاب

 رجس
 تورمروپ جروت رادربملیف " - دنولاسوریس : نادرگر اک و هدنسیون

 یمشاهان رک ز و مارآ - دیفمنمهب-دآ ردیعس:تک رشاب

 ولامسپ
 تسد نیرزاضریلع : رادربملیف - هدازمیخفیدهم ؟ نادرگر اک و هدنسبون

 ینا رهت زانهش-یایقع یت رم دیفمنمهب:تکر شاب
 لیگ نیسح وهدا ز میخف ی دهم

 ش خب هدامآ یاهملیف

 -ییوغم - یلدممیدشم نیشام-هب وت بآ.تافاکم-نوخمه

 رگن دهمان رتدد۵ ول یفطصم

 ابتیس هرات - ۱:۳ هرامشس 4۰ هحفص ۱



 ۱۳ ۲ ش۳آا آ ۹۵

 (دیعب) تعرس عادبب
 دمیودوب یلامنیم یاه تپل هنیمز رد ی

 ردودتاهملیفرد یزاپهب توعد ابتره نآ زا
۱ 

 لاس رد كشا و رواپ نوریات ۰(۱۹لاس بس یکنپ رفسالگ و د ۱۹۴۹ لاس ۱ ۱

 روتومقاتشما ردو هک تسا یدنچ مه راوآ

 دیایمن شدب یهاگ و دهدیم نان یراو
 ایل ! دزاگب هنایشان « رونوم دلرنرپ

 دیوگیم دروم ن

 روم وبهب یدایر هوا هک بن س

 اماک روط هب ماهتسناونززوهاما مراد یر

 ب

 اهزور نیاو مشک ادیپ تراهم راک

 یلارتکیس رواوم نف یریگارف

 مدروخنیمرراب دنچ هزور دنچ نیار

 نتفرگ دای لاح رههب !
 یلکشم راک اصوصخم دراد تمحز یریچ ره

 ره فورعم تا یلتم و یراو
 ,دشک ناسوده ۲

 یراوس روتومنم هک میوگن مهار نیا اب

 جیهو مریگیم دان نشت رلطاخ هب طعف ار
 مهد همادا هتینهیا ربار راک نیا _مرا.دن دصق

 دوشیم تلکس روتوم راوس مدا یتفو نوچ

 مه نم .دنارب رتدنت هک دونیم هوسو
 یراوس رونوم مارآ هک ینام

 یاو , هدش یمحزپیدب یاج .ادچ مدرک يم

 دست دصقو مریگبدای رتهب هک نیا ل
 . مشاب هتشاد ندنار

 اهناوج هیفن هک یرولع نامه لاحره هب
 مدخ دنمقالع مه نم دننکی م یراوس

 تلکیس روتوع اب مراد تسود رتشیب یلو

 نتفرگ سکع مک ی م رکف نوچ مریگن سکع
 روتوم زا رتمک شرلعخ تلکیس رونوماب

 ۷, دشاب

 دو میس

۱ 
 صبا حکم یو یندبو

 و وم

 روج دهاوح سوال

 املاد

 حب

 و و

 یراوس

 تمحاز منودب یراوسرونوم#
 زین ناربا یانبس یابیز هراتس مارآ

 رو وبسوه اهیگ زان هک تسا یناسک هلمج را
 راک نلارد شو مک و هدز شرسهب ی
 :دیوگيموا . هدرک لصاح ی

 روئوم شارخنوگ یادصزا هنمهنم

 ناوج مدیدیم یتقوو مدوب تحارا تلکس
 اهنابایخ رد نااد را ربواب راوس رونوم یاه

 مدشیمینابصخ .اننزیع مهربار ككيفا رت میطن

 روتومرب تسا نکمم ریغ متفگی م دوخ ابو
 .منک تحارا |ر اوس تلکس

 روتوم فداصت بسحرب راب كاب یتقو ابا

 هک ملید یلو مدرب تذل اعقاو مدرک یراوس

 هب ناوتیم مهذداد ژاریوو ادصورس دوش
 ره الاحو تفاب تسد یراوس رونوم ینادا
 یععالوا موشیم تلکس روتوم راوس تفو
 زا ابا . موشن یناتفآ اه نابابخ رد منکي مه

 ملک یم هدافتسا ادصیب یاه تلکیس رونوم

 هثیمه.دبایند مچ هب تمحازم یسک یارب
 ناراوس روت هب دابهبیرا وسرون وم لاح

 دناهتفرگ مدرمزاار شیاسآ هک مبتفایم محارع

 فباریعضو ,نسچ مدوخدهاوخیمن ملد 4
 «. مرواب دود

 امنیس هب ینار تلکیسروت و« 7

 فقورعم ناناعرهق زا « یرفعج ریما *
 لبقوتسا ناريا ینارتلکیسروت و یمیدا ۶
 یشامت رتهاب دروآ یور اعتسهب هکنآ زا

 لوغشیراوس روتوم صوصخم یاه تسب
 هبارواتبقاع راک نیارد شتراهم و تسا ۶
 هسرجتیلوا«یلالم وزاب» و .دنان اتک اس

 هم

 مدرم و مو ر

3 1 
 یاههحمدرک یم یزابوا هک یلاهملیف بل
 ریما .دوب نوارف یراوسروو
 .دیوگ

 نامرهق ,راهقهثیبقشاع,رادیافن درمناوج - «وروز» شفا رد نولد نلا -یم یرظچ

 كی زکع یلع یاههناسفا :رهچ ود

 .متخاد ربیراوح روتومهبیگچب زا نم *

 ممه نم و دوب یمیدقناراوسروتوم زا مد:
 وركي ومدن دصقالتراک اب هاوحانهاوح
 ,ایگدنز مدیداک مدما دوخ#
 و تلکس

 . تسین

 :رد طقف بشما همانرب

 و ؟ن رف رهسا ۰ دید

 ۷ # هراس( وزاتسیامتیس نیلرا

 ِح

 یراستویچود: رای لیف ءد ٌن ول نل 1

۰ 

 روسنوه مدش
 کیم میارب نآ زا تدیئک تسد

 یراومروتوم مدوخ راکتشپ اب نیارباثب
 تیقاعومدزسپ ار نافیرح و مداد همادا ار

 . مدروآ رد املیس زا

 نفت طقف ار یراوس رولوم یدایزمدع

 اضقاو وینادیم رنه ارنآ نم اما دننادیم
 مزروسیم قشع تلکیسروتوم هب راوهناوید
 درن یور ۱ یتعاسدنچ هک تین یژودو

 | رد سکره لاح ره هب منکن یر روتوم
 ۰,تسا نم هلطيهنیا ودراد یفلالعیگدنز

 هلب مه رتکچوک ردا رب
 ریماثچ وک ردا رب « ناکشا نویامه ۰

 ردا بهنیاط رهچونم و وا زا سپ هک یرععج
 هداولاخ دوسکلک و دمآ امنسهبناشرگید

 درک لیمکت امنیس رد ار« یرفعچ » یلامسیس
 یاجرداب هک تسا هدیز ناراوسروتومزا زین

 بتکمرد وهتشاذگ دوخ رنگ رزب ردارب یاپ
 رداردآ و هنخومآ یراوسروتوم یگداوناخ
 را ویدملیفاب وا . تسا هشاذگ شيامنهب اس

 اسنسهنایکیجاخ لئوماس هتخاس یاهتش

 زادنلبيش ریاب مافزایاهحص رد و تفایءار

 نا رگ ائامتهس رد ارصهناخدور كبیور

 روتومهبشا ه3)یرابردنونامه. درک سبح

 :دیوگیم یراوس
 ینوروم ام هداوناخ رد یراوسروتوم»

 تلکسروت ومزا نامیاهراک مامتیا رام و تسا

 سپلادساعت لاحرهم + + مند رکسهدانتسا

 اهوصخم.دشیرا وسروتومهب ماهقالع لعاب مه
 یمقوشرسرتشبدارم ریما مردا رب یلاعت رته
 .درکیم هقالع داحبانمرد و دروآ

 مرادتسود ار یراوسروتوم نملاح رههب

 یا رب طقف هک اهناوجزا_یخرب مرا ود دعااما
 تاکیسروتومزا رهش میظن ندزرمهربو تحا زم
 اتدنرادرب تدراکنیازا . دننکی هدافتسا
 و دشنکن خببوت اراهنآ تروص نياهبمدرم

 جارسح اراهروتوم دشابنرویجم مه تلود
 راوسروتومهمهادمدا وئاخردهکنیا اب اما . دنک

 راک نیا هبیا هالعحیه# رهچونم »  دندوب

 « , درادن و تشادن

 راک مک و قیاس راک رب هراتس « یلیل 1"

 دسزگرر ب ار یراوسروتوم تبقاعمه ینونک

 شاکلسمهرتشدننامو یدج رولعب هنهتبلا و

 روت و متسژرطاح هباهنت ابوگ و نتنت رطاخب

 هدیقع یراوسروت همدرومرد یلیل . تلکس

 : درادیلیفم و رصتخم

 طاشنویداشنیرباس لثم مه نمهتبلا »
 لیبموتایتقواما مراد تسودار یراوسروتوم
 رتشمطمودو رها رخرچ راهچ یورهک ته
 «!!مو بهار خرچود کور ارچ ته مه

 تسنیم

 (هیق) یراد ربملیف

 لاس نآ رد هک ۱۸۵۵ لاس رد شایدعب یاهملبف اب یتح

 رد) دوب هدش عورش یفارگو تا تیسیعقا و یاه ملیف شیامن
 هلسوب هنارف رد و یکسونادالکسا ناردارب طسوتناملآ

 دوخیمیدق شورنامهزا زونه دوانیار ؛ ( ریمول ناردارب
 تشزاارگلرحتم یشافن یاهریوصن روطنایه و درکبهدافتسا

 (تناراپسنا رت) تاع یاهشیش فافش هدرپ كي یور نارکا
 هسنمز دنابكي رد هثیه ار شیاهریوصتوا درکیم سکعنع
 .دندویگنر اه ریوصتنیا بلغا و دیشکسماس

 شرازسگ یفارگ وتامنیس نایوتخیرات هک یرولعنآ
 ملیفرابرا زه هدزا ود یدالیم ۰ لاسات دوانبار .دناهدرک

 رسگاخامترفن رازه دصناپ عیچ رد هک تساهداد شيامن

 فارگ و تامنیس ( ریمول )لاسنیمه رد .دناهدیدار وا یاه ملیف
 رگند دوانبار هکدوبهدئاسر رعلهب تیقفوماد نانچ ار دوخ

 (درادهمادا)...دک تعواقممد رمتسا وخلداقع رد تسنا وتسن

 هراتس ۱4۳ هراشس 4۱ هحفس 7
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  ۰ 5 هه نیمع

 ۳ ره زا شب ۷

۳ . 

 میس

 شد نصف ست مهسا

 لابرس رتحب و ههب

 جوا یعونهک یمناح نوچ یهاگآ زاسلیف

 هلیسوتار هزات یاههاگ رظظن هب ییاتسدو

 ناشنهک هدوب زین دادیم یهگآ نوبربولت
 دوبنامزاسنیا تالوئم ییب شور ءدهد

 یهاگآهب تن ناسنا یدیمون زا عفاوردو
 دل حتمرا وتنآ شخبو هبهت هزاجا هک ی ناک

 مهینوسزا یلو ؛تساک یم دندوب هدادار

 هقباس رد نا رقبحاص نافعلس لایرس دوجو
 نانآهب تسنار مدآ رالعتناو عقوت نوبریولت

 نیازامدرم بوخلابقا ودربیم رتالاب رایسب

 شزرا «مدرم هکدوب هتکن نیاهلاوگ لابرس

 دتشرادیمیما رگ و دنمهنبم ار بوخراک

 ینعب هیرغ هکار یناسک تسد هک تسا یقاک

 زا دنرزامیم زومآدب و لجس درحع را و

 نویز ولت نوچ یربتع یگنهرف نامزا-

 هتبلا . دوش تسرد زیچ همه ان هدننکه اتوک

 دودنودب شتآ . نارقبحاص ناطلس زا ریغ

 ابسایقلئاف هک دون زین ناتسگنت نا ریلدو

 روص نو دنتس رگید همان رب دجو هبنرخ

 3 را

 ۰ ی ی ی ی و ی ی ام ات

 [ ی
 جم

 شورف نامزاس هبعالطا
 پسگ یارپ ثسا دنمشهاوخ يزکرم ناتسا مرتحم ناگدنپامن
 هب ادنوه یاه تلکیسوتوم یگدنبامن ذخاو یناگرزاب عالطا 0
 دیامرف همجارم اینردص شرروک یاقا شخپ ادنوه یاگرزاب

 --_-.)۰2 نفلت ٍ

 ۱۹۸ ات ۱۹۵ یاه هرامش - هیدجمآ لامش . تلوزور  نارهن

 همان رت زا مد رم لافا فرص هیدبایت میک ی ه

 معودمصو یفرن دارم : هیرغ نوچ یناه

 3 هع اه رس سحاس4

 شوروخ ی رخف

4 ۳ 

 مس ی ۳ ۶# عسپ »- ء

 _ِت ی یمن ِف 4

 جد ِ .حح

 ت هک

 وب اهل اپ رس ۰ وب ۳

ِ 

 هسکاریاهمان رب گز ه هک منکم و ۹ ۱ 5

 یاتخمی اههنیم اش اههحز ۰

 وحید وح  .دننناخامت دنکن هفاس ۳"

 دنوش هتشاد رب

 ودیدرک تبحم هکنیازا : امنیس شن

 هزاجاراک یغولشو رهظزادعب یامرگ نیارد
 یوگتفگ نيا و منیشنب ناترانک هک دیداد

 زوم رعملیف نیاهک مرا ودیما و مرکشتع یئالوط
 و هنحص رادید تیعونم تهح زا مه نا

 و دون هدا د شناس رتدوز ۳

 ناتنوخو !ریگی زانو امشمهرابود هک یتصرف
 . مينکاثامت ار
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 ی ی ی 0 ی

 ۸۱۳۳۳ ی

0 

 و اص  ص

 اک 7:35 او را

 :دنهدی:هیده امنیس هراتس ناگ دنناوخهب نادنم رنه

 نون رب ولت هاگتسد تاد

 ینایپهفوکش هیده

7 ِ 
 هرهچینایبهف وکش+ «امنیسهراتس ناگدنناوخب _ نادنمرنه هیده» هتفهنیا هدننک تکرش []

 «بیانناخ» دوخ ملیف نیتسخن رد یزاب مرگ رس رضاح لاح رد هک دشابیم امنیس راک هات

 یتخسرس بیقر هدننآ ردراک هزات هرانس نیا هکدوریم راظتناو دشابيم بوکر س ینادرگ راکب

 هفوکش هبده تفایرد یثک هعرق رد تکرش یارب.ددرگ امنیس نیا رادفرط رپ ناگراتس یارب

 . دیئامت لاسرا ۱۹6۷ یتسب قودنص سردآهبومدرک ربار ريز نیوک دناوتیم ؛یتاین

 ینایبهفوکش هبده نبوک
 ان . یگداوناخ مان مان

 -. .نکاس لفش

 سردا

 داد رهمدیشمج هی ده هدن رب
 " (هعارم زا) یرثوک نسح یافآ دادرهمدیتمج هیدهتفابردیا رب هدیسریاه نیوک تایم 8
 ۱ . دن ریگب سامتامنیس هراس ,دفداب دوخ هیده تفایرد یارب اوئیم ناشنا . تسا دوجوم هلجم رتفد رد هدننا وخنیاهبدهو .دندید رگ باختنامدن ربنا وتعب

 هراتس - ۱6۳ هرابش- ۳٩ هحفص 0



 , مراذگب یقاب 2

 (هیهب) یئانج راگن ربخ

 دنابیم
 ارم و تفرگ ارص یوزابیاف

 : تفگ و دیشک یفرلطب

 حجایحا یندیشو كایب نم . الاح ایب _

 مراد

 هکد و هتخنگ بش هدزاب زا تعاس

 هب و ميتشذگ (دراولوبلیه توف) زا

 نابایخ كي . ميديچيب (ویاردیلا وادابوتز
 هرا و یدكيب هک الابرس هداعلاقوف و ثابراب

 رد سولراک نیچ هناح دشیم یهنع هو

 را رف هراوید نیا یالاب رد هبت كي یور

 هزاوردبومیدزرود ارنآ نیشام اب
 و دوب ینارون یلیخ اجنآ

 هطفس یتراپهک .دیمهف دشیم ادصورس

 دوب هتفرگ

 مدیر یدورو

 یور زا

  هروتر هوخ چوب
 هناخ هنشنون یدورو هزا ورد رد

 زا تشاد یئافصم یدنب نابایخ هک نامتخاس ان

 هکبروطب دوب هدش رب روجاروچ یاهنیئام
 رد یلصا نابایخی اهنا رد هک مدش روجم

 هخوگر د نیئاپور ار نیشام هوک ءرا وید راک
 . منک ككراپ ناتخرد ریز یا

 هک مدرکیم یزاب میاه هثیدنا اب نم
 لصا نیا یور اما مربب مهارمه ار مربتتنه
 هدافتسا نآ زا دیاش مربن هارعه !رنآ رگا هک

 دوب هک یلاجنامه | رنآ متفرگ میسعت . منک

 در

 و ی ی

 بم

 ۳ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

 شراظظتنا رد هچ هک دنادیمن زوه وا

 متشاذگ زاب ار نیشام رد اما س
 ناهنپ ریگ باتفآ تئپ زین ارثآ جو و
 ۳4 ی دش مزالرگ ات
 , دوشن فلت دایز متقو و

 عبرسناکلپ زا مدآ هک تئاد هدیقع یا
 نابایخ زا هکنیا ات دسریم هناخ لعاد هبرت
 یگنس یناکپ زا ام مه تهج نیمهب و درلگب
 و میتفر الاب دوب هدش هتخاس یاهنوگ ردهک

 یال زا و میديسر ینوتب هژاوردب هرخالاب
 گرزب رد فرطب هدش كراپ یاهلیموتا
 (نسرال سوگ ) . میدش راپمهر هناخ یاهثیش

 رایاف هبکیلاح رد ميوشلخاد هک تشاذگ

 لبوحت نیبیاهدنخ درکیم هاگن ششچ هشوگ

 . تنگ و داد

 درذگب شوخ . دیدمآ شوخ
 مدآ هکئاجنآ . ایلرفیلاک یارب یتح

 ادیپ ار اهیرامعكس نیرتهناوید دنا وتمم

 هدخهتخاسرا وهنا هد رایسب سولراک هناخ,دنک

 ار هناخ هک دنامیم نیا لثع تسرد . دو

 . دناهنناسچ هاگترب راک رد

 !رسنآ یبونب نوتس دنچ اب ریز زا
 ترک بوچ لثع رود زا هک دندوب هشادهگن

 دندیسریم رظن
 احنآ دشیم رگا هتیلا ار فک مه هقیط

 دون هدن هتخاس یروط « دیمان فک مهار
 یراذگ رب یا رنارتآ طقفهکد رک اعدا دشیم هک
 ینامهلثم « دناهتخاس هدننک هناوبد یاهیتراپ

 . دوب هدش اب رب بشما هک

 .مامتان

 امنیس هراتسصوصخم ساکع

 ۸۴۳۲۴۰ نفلت

۳۹ 

 و هزسکاد « هدنلک مرگرس هک تسنا رد «یتسدتلا و»یاهملیف قیفوت زار

 . دوشم هسیهت هدا وناح دارفا ماعت یارب بسانم دمآ رسان ار ناگسا ناتسبات

 دیک عورش؛یسید تلاو» یاهیلق

 ۱ : امنیس رد طقفبشمآ همان رب

 ییفیس ندلگ

 رهن یسسی و تلاو

 میت ییطعترو

 ۱ ترش( . یهو نژیوااب

 نلآییرتاب
 لئوس جرج
 تریخرتس



 : تختباب یئامنیس هورگ نا.رتهب بشمآ همان رب

 ناهیک دن ولا-یمایم-ژورنل ومساپ ورا - اراک این

 انا ولیسوقرش-ما رهش سونا زا - تایل رام
 دد رگ یممیدقتاههدا ون اخ همه هب هک ینا ربا بلاج ملذف ثاب

 (هیقب) یعیفرنسح
 یوبراس هکیلاح رد یمیفر نسح ناتساد

 نهیمت یارب یتح نم .دوب مدوخ لماک
 مدرک فرصیمتسراهک اپ ار متقو اهتدم اهناکم

 مدرک باختنا ار رطن دروم یاه لحم ۰

 كيچيحاهت هنمابنندش هدنرب را سپ تقونآ
 مسلد یتح هکلب دندشن یفرحم دارفا را

 رظن زاو دنام یلاخ مه «زکنت» كي هلو
 نمو مینزت ار فرح تسارتهب هک مه یلام
 نسم ؛ یاهفرح یاهنیساپ سایقم هک مدید

 لفاال زوچمیسپیم رتشییار یاهفرح یانیس
 : دیوگ یم احب مم ملیف هدنزاسو «دننک هیهت

 وناک اب مراد یفرح احنیا رد ! مرجات نم

 مهنآ و یلبق یاینرح زا ادج یرکف شرورپ
 ارچدن زاسیم بغ. ملیف هک اهنیا : هک تسیا
 القا ۷ دنراذگيمن ینارکا ناثملیف یارب
 دشپیب مه ار میرم لمصلایکع ملیف هتنزاس

 هکنآ اصوصخ دوش مولعم دپاپ راک هدزاب روچ

 . تسا یمیت راک كي امنیس

 رازآار یعیفر بح- هک یرگبد هلئسم [27

 ردیاهدع یاهبزاب دنابو اهیدنب هتسد دهديم
 اک كلپ امنیس

 تسنیانم یراک 1 تلع نیرتک رزب __ٍ

 اه ,وتسود زاومنسین یزایدناپ لها نم هک

 تسا یمهت

 زین مقوتاپو مک یمن هدافتسا مراک یارب

 نوچ تی ویوتسا نآ و ویدوتسا نیا

 منک ییادکارراک مرادن تسود
 ناشدوخ مفنهپ دها وخیم همه امنیس رد

 اعدا نادرک راک دننک یرادربهرهب راک زا

 مدرک یربهرار اه هثیپرنه نم ۰ هک دنکیم

 هک تشا شفرح هثیپرنه هکیلاحرد

 نيا هکنیاهصالخو ماهدرک یزاب مدوخ نم
 تباقريهابنیرو» یولج هکنیا یاجپ «دع
 ار لیام مان دنزاس «تام» ار مهو دننک

 دن زاسیم حرطم نییرود تشپ
 هتنگا ر نآاهیلبخ دیاش هک یاهللسم

 انس هراتس ۱:۳ هرامش سم 44 هحفص [۲]

۳ 

 منکیم رارکن ار نآ نم مهزاب یلو دنشاب

 ترانس هبیحاینحا اجنپا رد ؛ هک تشیا

 ار اهراک همه نادرگراک دوخ نوچ تسیت

 دلرتشم طخ دیاپ هکیلاح رد

 هوجو نادرگراک و ترانس نیب یرکف
 نیادوشیمن تیامح اهناوچزا .دشاب هنشاد

 هرخالاپ هک دنریگیمن رظ : ردار هلئم

 امادوش یلوغ یژور یمانمگره تسا نکمم
 مهدیم حیجرت نم لئاسم نیا مایل هب هجوتاپ

 كي هبشود مناوتیم منک راک بوخ طقف هک

 یژور منکیماار راکنیا اما مسیونب ویرانس
 مدمآرثوروخ ایند كياپ مدمآ امشیس هپ هک

 مدوب هدماین هک شاکیا ميوگیم الاح اما

 .تساهتفر نیم زا مقوشوروش مامت الاح نوچ

 یضار ار شدوخ الاعب یعیفر نمح 7
 یلاح رد تسادمای رانک اهنیسابهک .دنیبیم

 نادرگرراک یتح ام یاه تسیراس رگید هک
 , دنادش مه

 دهدیم ماجا

 ی تگ ان تا تا ی را

 ینادرک راک هب یدایز یاه تیرانس -

 یحولریم اضر راک طقف هک دناهدروا یور

 تسرانس ناپم ردو دشاپیم نم لوبق دروم

 فیح هک یناک زا یکی مه یاهفرح یاه

 هگ رزپ بیع,دشابیم «هداز پیجن دمحا» دش

 زا تالمجت رطلاخپ اه تبرانس هک تنپ
 دنناوتیمهکیل اه .دنها یم دوخ 5 تیفپ

 هک تسین نپا هروظنم یلو دنیونپ بوخ
 لوپ ردقنآ دپا ؛ نم نوچ دننک راک یناچم
 هک مرخب یذغاک و راکدوخ ان مشاب هتشاد
 نیشاموالیورآ هخیلاح رد میوب ویراس

 تیرانسمناوتیم مهزاب متشادنمتسيس نیرخ

 دیآیممدب اهنیا را ميوکب هکنیا هن هتیلا متاپ
 زیچهمه بوخ راکاب مرا د تسود یلو ,هن

 هسيلاس دیاپ ترانس ره
 هک .بوخ یا

 هتشون ویراس ثا

 مروا تسنپ ار

 و دسیونپ وپرانس راهچ اپ
 بس رح میسسیه هناعساتم

 ام یپامنیس ۰الغ هکنیا عومجم ردو دوشیم
 یرورس و تسرانس ندش ,لام دکل) ینمپ

 مه مدرم یتح هنایم نیا ردو (نادرگراک
 اهنآ نوچ دسکیمن تیامح اه تسبرانس زا

 ارولاه رگیزپ نایریصن اضرف دنسانشیمنار
 هدنپون نایریمن هکیلاح رد دنسانشیم همه

 نوچهکتیا هیصالخ . دسانشیمن یکار ولاه
 رد ماهدید ار یگدنز هکس یورود ره نم
 یوررا برخ یراک منکیم یمن هحهنت

 یاه هگراب یهتنم مهد هئارا مدرم یکدنز
 یدعب كي نم هصق یاه منآ نوچ | یفطاع
 . .دیای شاپ بوخ اي طقف هک دتسین

 مه رتانت عضو زا شیاههتفگ رخآ رد [۲]

 رگیدا رچ هک لاو - نیا ربارب ردو دلایم
 :دبوگ ی مح رص یلیخ ؟ینکی من رتانت راک
 مو رباتدهنک یفرعم نم هب بوخ رتاثت كي امش

 . مودب نآرد و

 رد یعیقر نسح هکنیا مانخ نح و [7
 دنک ی م هزرابم امنیس نیا اب تسیرانس ماقم
 دراد ."امیا دوخ یزوریپ هب نوچ

 متامیمانیس نیارد فن نیرخآ وه حج

 # 2 رن یگ دنیون نوچ ۲دی مع کج میاد یگدتب

 هک میوگ یم همههب اجتیا رد نم و دراد

 .درک یهاوخن شومارف ار متادهمت هاگچیه نم

 سس

 #) تشاحردیلاهفرح (هیقب) هیشاح رد یاهف رح
 ٩ یصوصوررتان هیبخ هنیعب» یلاور و
 رگاثامتهک «ناکدوک هژیو هب ومدرم یارب
 ثوناک یناتسبات لاویتسف یاههعان رب یلصا

 رسگا و ت دادننک مرگرس و بلاج ,دنتسه
 یکسورع رتاثت یاههورگ یاههمانرب هچ
 نوناکرتائتهورل" نینچمه و « . یللملانیب
 هدنزومآ تاکت هدنرادربرد , یرکق شرورپ
 یهجوت لباق یرنهو یکینکت یاهشزرا و
 افرص عقا لایف یزاب بشهمیخ ؛ تسا
 میهافعدقاف وهدننک مرگ رس تسا یاهمان رب
 ..هتفرشیپ یکسورع رثانت خطس رد هدنزومآ

 . ینا رباینرض گنراپ ؛ یزاب بشهمیخ
 یضوحوررتالتلاور رد یئاهزاوآ و تسا ماوت

 یاه ژاوسرپ ءدوهب و یناوخ هدربشپ و
 ینتهاشک یکسورع یاه شیامن هن وگنیا

 مان یهاس ) دنراد یزابهاس اب فرگش
 . ۰ (تساودره نبا یلصا نام رهق هک كرابم

 بطاضخم دوجو اهنآ نایم توافتاهنت و
 بشههمخ رد هک ؛ تسا « ككرابم »

 ار وا شقن ءافیا ناگدنزا ون زا یکیابلاغ
 ان میلع» .دریگس هدهع
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 (هیقب) یماقم لاللج
 ۱ _ 

 ردهمانشیامن دنچ رد یزابیلو مدوبن دونشم
 یو

 نصعک ميوگبدیاب هلبودراک عورشدروم رب

 هک مدوبهتعاس تي سیپ كي

 درک شومازف دیابنار ملیصحت نارود

 رد یژاب لوفشم
 یاربارمیادص وا و مدشانشا یمراص ردیحاب

 یمیرکاضرهب ودیدنسپ یرابود و یکدیوگ
 یتقودرکیفرعمدوب ژالپود ریدم نامز نآ 4

 راسک تئاذگ هحس یمراس صیحش

 رکفردالسا هکنيا اب و مدرک عورشا ر هلبو
 مدشراکنیا قشاخ مک مک یلو م

 راسود دنچ نوچمه اجنیارد و ۲

 دنچردیلاریا یاهملیف رگیزابا رت رگید قفوم

 میدید یگدنزدابدرگ و كنولآ نوچمه ملیف
 یورامنیسهبا رچ مينيپهبوگب « چیه رگید و
 1 یدادن همادا ار نآارچ دعبو یدروآ

 انشآ امنیس راک اب هلبود قیرطز

 وبن راکنیا

 یلیخ و مدوب هدخ یاردهک متشاد

 هکدوبنیآ ومنز» هپرجتهب تسد زین مه هنیم
 یزاب دادرارق

 تسود

 « ناوارف تاداهنشیپ نایم
 فبار یگدنز دابدرگ و كنولآ ملیف و

 متخادرپیزابهبپیت رتنیاهب و مدیناس ۱

 دوشیمن هناودنه ود تسد ثي اب هک مدب.» اما

 مدوبهلبود راک قشاع نم نوچ و تئادرب

 و مزاسامتیسیادفار نآ متسناوتیمن نیاربانب
 هتخنگنآزا مشاذگ رانک ار امتیس هجس

 بیمننادیم اهناوجهب الاح لگءنامز نآ

 -یحدسنارازه -راوءزات كي یارپ و دند

 :دندروآيم راب هب ناوارفتالکشمو

 ههیج رد رگیدراب یهاوخیمابآ 0]

 ٩ ینامن تیلاعف مه امس

 ریخ هک العف

 رلب ودطقف هثیمهیا ربهک ی راد دصق []

 ٩ یهد همادا راکنیاهب ویشاد

 یلماراک تقیقحرد نوچ هلب العف

 شابیم هلپود نیمه میگدن

 معایناگشیب رنههچ یاجب امنیس رد []

 ؟ینزیم فرح یجراخ و یناربا زا

 ناگشیپ رنهتروص یوررتشیبا رمیادص -

 بناژ,یتیبنرا +

 ؛دووتسیا تنرلک ۰ نیک لکیام

 ویتسا «ینایورتمام ولچرام « یدروسوتربلا

 اردنجار و یتاهخوبتسروه ,نیئوک ثثم

 ناگشیپرتهنایم رد و دنهدیم قیبطت راک
 ۱ را
 یماک و ینالسوتم ؛ یماقم مئاق یاجب ینارب

 فبرشرسع . نوچ یجراح

 « ودنوملبلپ

 یماکطقف هتسنیازاهک مدزیم فرح یورسک

 . تسا هدن امیقاب یورسک

 ارولعچینوب زبولت یاهلابرس رد [7
 فقورصحم لایرس رد شیپلاس ه ات -

 لایرسزد و یمار رتکد یاچب سیلبنوتیب

 مدرکیعتبحم ییک نب رتکد یاجب زادناراب
 یاهراک هنیمز رد تروسنآ هب نونکا ید

 یتیمقوسءاک هک رگم مرادن تیلاعف ینوبیولت

 فن كي یاجب یقافتا روطب و دیآ تم
 .ميامنتحص

 هک دینکی ماشامتاریملیف هک یعقوم []
 دساهدرک تبحع ملیف هشیپرنه یاج ناندو
 1 دیرادیساسحا هچ

 ۶ شاهیهمقاومعوننیا رد اتکا نم
 5 ر بمب ۰ یم دیاب راکچ منیبب هک مراد تقد مراثب

 .دوب رتهرمد رک یمنراکچ ای و مدرت

  تیاهراک رد اهرظنتقد نيا ایآ وان
 1 تا رثومنآ دوبهب و

 تشذگ نآزا هدیدن ناوتیمل دصرددس -

 لصاحاتدوشیم ثعاب یراک ره رد تقدنوچ

 امنیسنلاسنیرت كنخ رد لاس ملیفنب رت غاد

 .عوبطم هیوهت هاگتسد نیرتیوق بصن هب قفومذازگ جراخماب !ریخا ریاپما اهنیس
 هک تسا فیطل « لای یاهزادناب نآ یاوه و كنخ یربقب نلاس و هدیدرگ

 دوش رتهب یدعب راک لاسملف نیر غاد؛ نلاس نیارد شیامن یارب و دیه قالییرد دینکیهساسحا

 یطیارش هچیاراد دیاپ رلبود كپ ۴

 ۱  ؟ددرگ قفوم شراکرد دناوتب ات دشاب
 بوخیلادسیا راه دپاب رابود كپ -

 نهذروضح ویفاک شوه و دادمتسا و مرن و

 دشابهتشادراکتشیو

 | راکبدهاوخیهک یک یارب وت []
 وینک ی مداهنشیلار یهار هچ دزادرپب یرلبود
 1 دنکبهچ دیاب صخث نآ

 | نتشاد,بوخیاسمنتشاد منکیم رکفس

 نیاپهک تسا یطیارش وزج یقاعم و ملیید
 ندنارذگ زاسیو دشابهتشادار اهنآ یدرف رح
 یرادرپادص یاهویدوتسا هب یزومآراکهرود
 . دوش یف رعح وهمجا رم

 نونکامههک یلوگبیهاوخیم یعب [7]
 رها نیا هبیفاک تالیصحت اب ام یاهرلبود ماعت
 ؟دناهدروآ یور

 یمیدقودن رول مع ابیرقت اهدیدج

 دنرادنار یرلپود تالیصحت هک ییاهنآمهاه

 كد دوخابار هبرجت لاس یاهلاس لقاال

 دنشک ی م

 یرظن هچ اهرلبود عضو درومرد []
 ؟ یراد

 فورعملوقبملد هک مکپیچ هللاو _

 یاکیدنس زالبق یتحام یاکیدنس ؛ هدردرپ

 زا یسمپ هنافساتمیلو دش لیکشت نادنمرنع
 نیادناهتاوختهک اهرلیود یاه یدنبءورگ

 هدشین اماسب انثع هریکب دوخب لکش اکیدنس

 | ناراکمه زا یضمب مه زونه هنافساتم وتسا
 هناتسودطیحم كلپ رد دننکیمس هکنیا یاهجب ام

 دوخزادادعتماندادنات هلیسوب ودننک راک
 تیعقومهک دنتسهنیا رکف رد ددنک تفرشیپ

 مسلم ودتنزپمهبار ناثدوخ تسود نالف
 نیبیتیمیمصویتسود اعقاو دیابلوا هک تسا
 ۱ فبهک ی تالیکشن هات دشاب هتشاد دوجوداررفا

 دناوتب ؛نمجناای اکیدنسزامعا دیآيم دوجو

 ماجنایتیثم راک شیانعا یا

 .مياهدیزگ رب ار

 رب و هدوب روم

 .دعد

 هلب و اکر ده ۰ اهشمناخهکنبا لثم []
 حیضوتناشیاهرابردمهیمک تسا نکمم دنته

 1 دیهدب
 درادلاس۳۳ روپشاه تفر ؛ نم مناخ

 لافتشایرلپ ودر کب هکد شابیملاس ۱۸ دودح و

 هدرکعورشار داکتیا نمزا لبقوا
 عورش طیحم نپمه زا مهام

 ینمب دزاد

 یلانشآ وتسا

 رتهرد مه یتدم وهدوبراگ زومآ الق یودش
 هک تاهدرک تیحص رگی د یاهدع

 ردابودناءد رک توفاینونکامه اهنآ زا یاهدع 8 راک ترتک. یلو تشلاد تلاخد 23 یاح
 .دننکیمن یتیل اف امنوس دسنک اهر اد ,ماقیاهراکهک دش پس هلبود

 تسحص یملیفر» قانتاب لاحبات [7] یناک هچ یاجب اهیلیف ردی و []
 3 دنزیم فرح ٩ دیاهدرک

 ۰ وسنود نیرتاک یاجپلاح ءاتوا -
 ؛رندراکاوا؛دراوبع نازوس ادیجببولولایج

 «یرافغنیو ریو الهغ ؛ اویشرذآ ؛یدیبرود

 ۷ امثیس هراتس بس ۱6۳ هرامشس (6 هحفص 07 ی

 ریایما اهنیس

 یاه راکهاث سرتمیظع زایکی «ناهججرخرب و یلددن شومارفراثآ هویشه

 ویسنایورتسامولچ رام یاجبنم هک « دنفایم

 هدشنیرفن ملیه وونود نیرتاک یاجب مرسه

 ممه مرسهو دووتسا تنیلک یاچ رد نم
 مهابهک رگید ملیف دنچ و جیب نیدلارج یاج
 . مياهدرک راک

 مامن [21

۷ 



 هرخالاب,دایز عناوم نتشاذگ رستشب زا سب

 .تشاددنها وخ شیرد زیمآ تداعس یجا و دزا

 رایس« لسحح هنسژرداش تیقفوم سناخ

 هتسحطنا ور هام سهب نیدلوتم اب . تسا دابز

 تشاد دا وخ

 یدیدل وم ,

 یتدع.ه رطتم ریغ وبسجع وح

 هب اما درک دهاوخ لوغشم دوخب 2 ۹

 میمصت «تاقالمیا لابندهبهک تس ۹ 05

 دا »

 یرخهكم ۳ وخ .دیمهف من

 تسقف وموتف رشیپ «یلعش هب « 

۳ ۰ 
 بوق دا ۳ و

 دوجو یتالکشعیب هکر ه یگ دن

 لکشسسجا ندشورب وررطاخت سپ : دراد

  تسا هدیسر رخآهبالد .دینکن روصت ین

 یگدنزردرگا.دیرادیوقدا راهب حایتحا طقف

 دسک ی عس دید رک دروخ رد یلکشمهب ینوئانز

 یگدا زرد .دینک ظنحار دوخ یدرسوخ و

 یتخندبهاگ و تداعسساسحا ءاگ ناتیل وئا

 نایب اف یلحهار یدرسوخ لاک رد نابآ نیدلوتم یرکف ققفاوت هامدادرخ دلوتمان .دبنکی م «دینايبنآیا ار ی ۱ ۱

 یناربج لناف ریعودن لمعلاسکع هجوچبپب و ,سسششسد وخ یلاع عاصواهب  تشاد دیها وخ

 .دیهدد نان دوخ زا .صحامشتسایساپماوت و هنالفاع راک دوخضورق رندوزهچره و فینک یگد ین

 ورسبور یاهلثماب رگا گنایمرب ار همه ۳

 ریخان هبا رنآ تسه شیپ رد یرفس رکا

 زورما راک دیراد تداع امش ال وصا ؛ دی زا.دسن

 هنمهاملستداعننا و دینک لوحماد رفهب ار

 مهافتهامیددلوم اب .دوشیم مامت نائر رصهب

 یمکناتلع یدازآ . تشاد دیهاوخ لعاک
 تیعقومانا ردوخدب اب لاح رییاما ,هنش دودحم

 قفومهک دیشاب نمطم ودیهد یف و یلعت .دیدج

 تسحم رتشیب د وخ نایقا رطاهب . .دیوئیم
 .دیتک

 دنشسا ی دل وتع

 ردار دوخ دوشیم ثعاب ندوب لو

 نارگیدهب ترش اعمهک یلاحرد, د

 یسپ ابش رامتیب تانصم هب دهدیم ءزاجا

 شیپ ردیسلاجهتنهیقنع رطن زا . دنرب

 یزیگناناجیهیاه تاقالم ؛ اهدرجم. دی

 ساحاهام یددلوتمرانک رد , دنراد شیپ رب

 «دیشابیاشتقو رگا . درک دیهاوخ شیاسآ نیرتیمیصابا رنانی ؟ونانز یگدنز لئاس دونهبیسوصم روطب ناتیمسج مسو .دیر
 ۱ یبوخبدباهتفرگ هدهعهبهک ار یئاهتیلوسم رلئاسنا .دیراذگن نابم ردیه ناتاتسود یاب و هدش فرطرب یمهافتءوس. دیابيم رین نیدلوتم

 .دیناسریم نایاب اهدرجم.دینک لحناترمه قافتاهب طقف دباب دوشیم ناتیلاحشوح  .نیراذگناهنتار دوخ ناتسوم
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 ۳ هدرگ نیرتیوقبشما همانرب |
 هلاژ - ودیل - نوتپن- دنوهش - سکر ایسآ - تخجیب یلامنیس |

 (دیل) یتیسرولیس - اکسوت -یلاتان - داگ زاساپ تلف خرچ  ایپملا

 تکولم. ی

 ی ریو رپورسک : نادرگراک

 یقت اباضم ما دربساف

 یدحقمزیهرپ [ :نتمجزم

 ست رلملیف : لرمحم

 لا و


